
 
 
 

TJ ŠTEFANYDES POLIČKA a TJ LANŠKROUN 
 

 

pořádají 
 

 

VÝCHODOČESKÝ POHÁR 
 

  
dva šachové turnaje mládeže konané 7. a 28. března 2020 

 

 

 

 

I.  ÚVODNÍ ČÁST  

 
Místo konání:  Polička (ZŠ Na Lukách, Švermova 401) a Lanškroun (Dělnický dům, 

Dobrovského 41) 
 
Termíny konání:  7. března 2020 (Polička) a 28. března 2020 (Lanškroun) 
 
Ředitelé akce:  David Schaffer, tel.: 731 012 518, DSchaffer@seznam.cz (poličský turnaj) 

Jiří Krištof, tel.: 776 096 873, JiriKristof@seznam.cz (lanškrounský turnaj) 

 
 

II.  TECHNICKÁ ČÁST  
 
Přihlášky: hlaste se nejpozději do čtvrtečních 18.00 hod. řediteli konkrétního turnaje, 

nepřihlášení hráči + 30,- Kč za hráče nebo nemusí být kvůli nedostatečné 
kapacitě hrací místnosti přijati. 

 
Startovné: 50,- Kč/turnaj 
 
Startují: ročníky dětí 2004+ do hodnoty 1600 rapid ELO v jedné společné kategorii 
 
Časový program: 

08:15 – 08:45  prezence 
08:45 – 13:00  zahájení a průběh každého turnaje 
13:00 – 13:15  vyhlášení výsledků a ukončení každého turnaje 
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III.  SPORTOVNÍ USTANOVENÍ  
 
Herní systém: švýcarský na 5 kol, 2 x 20 + 5s/tah minut. Nasazení pomocí programu Swiss 

Manager. Před nasazením každého turnaje dostane 1. polovina startovní 
listiny 1 virtuální bod do začátku turnaje. Po posledním odehraném kole 
každého z turnajů bude tento bod hráčům odebrán. 

 
Umístění: o pořadí ve VÝCHODOČESKÉM POHÁRU rozhoduje zisk bodů každého hráče 

v součtu po obou turnajích. Dosáhnou-li 2 nebo více hráčů stejného počtu 
bodů, rozhoduje o jejich pořadí postupně součet Buchholzu kráceného o 
výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, Buchholtzu a hodnocení 
Sonneborn-Berger z obou turnajů. Jsou-li všechna tato hodnocení stejná, 
rozhoduje větší počet černých figur v turnajích a poté los. 

 
Ceny: vítěz získá pohár, pro všechny ostatní budou připraveny věcné ceny. Ceny se 

předávají až na základě celkového pořadí po 2. turnaji! 
 

 

IV. INFORMACE 
 
Šachový materiál: zajistí pořadatelé.  
 
Občerstvení:   drobné občerstvení bude k zakoupení přímo na místě. 
 
Hrací místnost:  žádáme přihlášené do poličského turnaje, aby si přivezli přezůvky. 
 
Startovní listina: Přihlášení do turnajů budou průběžně aktualizováni na http://chess-

results.com/.  
 
Další informace: turnaj se bude řídit Přílohou ŠSČR pro rapid a bleskový šach - prohrává druhý 

nepřípustný tah. Hráč smí mít u sebe mobilní telefon, ten však musí být 
vypnutý. Další pravidla budou upřesněna na místě. Přihlášením do turnaje 
dává účastník (zákonný zástupce) souhlas se zpracováním osobních dat 
nutných pro zápočet údajů na LOK a další prezentaci výsledků. 

 
 
 

 
 

Srdečně vás zvou pořadatelé! 


