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připravil pro malé šachisty  
 

   

  

 

 

 
 

 

Zveme všechny malé šachisty od 1. do 5. tříd ZŠ, případně i předškoláky, do DDM Jednička, kde se koná 

další ročník šachového TURNAJE ŠPUNTŮ. Přijďte si změřit svoje šachové dovednosti s kamarády 

z jiných šachových kroužků, oddílů či škol.  
 

TERMÍN, MÍSTO KONÁNÍ:  sobota 21. 5. 2016, DDM Jednička DK n/L 
 

PREZENCE, ZAHÁJENÍ: 8.15 – 8.45 v DDM Jednička, 9.15 zahájení 
 

UKONČENÍ: cca 14.30, vyhlašování výsledků průběžně po kategoriích cca 

od 13.00 
 

URČENO PRO: děvčata a chlapce od 1. do 5. tříd ZŠ, v případě zájmu i pro 

předškoláky  
 

KATEGORIE: O. předškoláci, I. 1. tř., II. 2. tř., III. 3. tř.,  

IV. 4. tř., V. 5. tř., VI. ostatní, chlapci a děvčata společně   
 

SYSTÉM HRY: podle počtu hráčů v kategorii každý s každým  

                                                           nebo švýcarský na 5 kol, 20 minut na partii a hráče bez 

povinného zápisu 
 

HLAVNÍ ROZHODČÍ:   Mgr. Jiří John    
 

HODNOCENÍ: při rovnosti bodů rozhoduje postupně:  

a) Sonnenborn, 2. počet výher, 3. nižší věk v příp. hry každý s každým 

b) 1. počet výher, 2. Progress, 3. nižší věk v případě hry švýcarským systémem 
 

STARTOVNÉ:    80,- Kč v termínu přihlášek, 100,- Kč po termínu   
 

POVINNOST ÚČASTNÍKA: přivézt na každého lichého hráče šachovou soupravu 

s fungujícími hodinami, včetně řidítek 
 

DOZOR: účastníci turnaje musí mít zodpovědný dozor starší 18 let 

přítomný po celou dobu hry i volného času mimo hru 
 

POJIŠTĚNÍ: na účastníky se vztahuje pojistka v případě úrazu  

v době konání turnaje, na ztrátu či poškození osobních věcí se pojistka nevztahuje   
 

OBČERSTVENÍ: možnost zakoupení pití, sladkostí, párku, pečiva 
 

PŘIHLÁŠKY: na níže uvedené e-maily nejpozději do 16. 5. 2016 

musí obsahovat jméno, příjmení, celé datum narození, třídu, ZŠ, příp. ELO či VT,  

 

Bližší informace: Dana Kudrnovská, tel.: 775 621 550 

             e-mail: dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz 

             john.jiri@seznam.cz 
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