
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L 
 

připravil pro děvčata a chlapce z MŠ a ZŠ sportovní akci 
 

 

 

 

 

 

 
Zveme všechny malé šachisty do DDM Jednička, kde se koná další ročník šachového Turnaje Špuntů. Přijďte 

si změřit svoje šachové dovednosti s kamarády z jiných kroužků, oddílů či škol. 
 

TERMÍN, MÍSTO KONÁNÍ: sobota 12. 6. 2021, DDM Jednička Dvůr Králové nad Labem 
 

 POZOR: Kvůli epidemiologické situaci je možné, že se turnaj uskuteční 
ve venkovních prostorech na zahradě DDM! 

 

PREZENCE, ZAHÁJENÍ: prezence 8:15 – 8:45 v DDM Jednička, zahájení 9:15  
 V případě, že by se nahlásil dostatečný počet zájemců o antigenní testování z kraje 
nosu (informace naleznete níže), testování bude probíhat ve Vividus East, s.r.o. 
(Spojených národů 857, DK) od 7:45 do 8:15 (poslední odběry). 

 

UKONČENÍ: cca 14:30, vyhlašování výsledků průběžně po kategoriích od cca 13:00 
 

URČENO PRO: předškoláky, děvčata a chlapce od 1. do 5. tříd 
 

KATEGORIE: I. předškoláci + 1. tř., II. 2. tř., III. 3. tř., IV. 4. tř., V. 5. tř., VI. ostatní; chlapci 
i děvčata společně 

 

SYSTÉM HRY: podle počtu hráčů v kategorii: 
 a) každý s každým 
 b) švýcarský na 5 kol, 15 minut na partii a hráče bez povinného zápisu 
 

HLAVNÍ ROZHODČÍ: Ing. Petr Čechura 
 

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 příp. hry švýcarským systémem 
 

STARTOVNÉ: 80 Kč 
 

POVINNOST ÚČASTNÍKA: a) Přivézt na každého lichého hráče šachovou soupravu s fungujícími hodinami, 
včetně řídítek 

 b) V případě vnitřní varianty nezapomeňte přezůvky  
 c) Povinnost nošení ochrany dýchacích cest v areálu DDM Jednička (respirátor) 
 d) Splnění alespoň 1 podmínky u všech přihlášených hráčů i dozoru: 
 (POZOR! Jelikož se děti testují ve školách většinou pouze na začátku týdně, v případě 

velkého zájmu jsme schopni testování zajistit zdarma ve zdravotnickém zařízení 
Vividus East, s.r.o., které sídlí téměř hned vedle Jedničky. Výhodou je, že se využívají 
antigenní testy z kraje nosu, tudíž jsou pro děti příjemnější. Váš zájem je třeba uvést 
do přihlášky a odeslat ji nejpozději do 3. 6. 2021! - Nabídka platí samozřejmě i pro 
doprovod, zájem prosím napište do e-mailu. Nejdéle v úterý 8. 6. Vás budeme 
e-mailem informovat, zda se nahlásil dostatečný počet zájemců a zda testování 
zajistíme či nikoliv.) 
1. negativní PCR test, který není starší než 7 dní (potvrzení zdravotnické 

služby) 
2. negativní antigenní test, který není starší než 72 hodin (potvrzení 

zdravotnické služby) 



3. certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19 (s uplynutím lhůty 14 dní po podání látky - 1. nebo 
2. dávka dle typu vakcíny) – u dozoru 

4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba 
izolace a neuplynulo 90 dní od prvního pozitivního PCR testu 

5. bude doloženo čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole 
nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test 
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen 
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou, s negativním výsledkem 
 

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, drobného občerstvení 
 

PŘIHLÁŠKY:   na níže uvedené e-maily nejpozději do 3. 6. 2021! 
(musí obsahovat jméno, příjmení, celé datum narození, třídu, ZŠ, e-mail, zájem 
o antigenní testování, příp. ELO či VT) 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE:  Bc. Veronika Málková, tel. 774 320 361, Ing. Petr Čechura, tel. 774 437 508 
e-mail: turnajspuntu@gmail.com 

 

mailto:turnajspuntu@gmail.com

