
8. číslo buletinu v roce 2016, vydávaného šachovým 
klubem TJ SLAVIA Liberec, pro všechny příznivce šachu

Nejbližší turnaje a akce: 

3.9. Stráž pod Ralskem - KP v blesku. 
10. 9. „Turnovský Granátt“ 
- opět součástí GP v rapidu.  
17.9. Open SLAVIA Liberec mládeže. 
24.9. - 25.9. Pohár ČR v rapid šachu družstev 
a Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev. 
Pořádá TJ SLAVIA Liberec.
28.9 - 4.10. Novoborská šachová Corrida 2016   
1.10. Fejfarův memoriál .

SK ZIKUDA Turnov „A“ - SK ZIKUDA Turnov „B“ Jakub Šafařík, Marek Braun
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MČR čtyřčlenných družstev - vítězí Turnov
Mezinárodní den šachu z Pardubic a Liberce
Open Desko Liberec vyhrál Jakub Šafařík, 
krajským přeborníkem Marek Braun
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Mezinárodní den šachu se v Liberci na pláži a Pardubicích vydařil

Oslavy, Mezinárodního dne šachu na „pláži“ 
před libereckou radnicí a v Tyršových sadech 
v Pardubicích, jsou úspěšně za námi. Oddíly z 
Liberce a Pardubic děkují všem návštěvníkům a 
sponzorům akce za účast v soutěžích a podporu 
akce.

nejlepších luštitelů. Ceny nejlepším luštitelům 
předal, vedoucí Odboru sportu a cestovního 
ruchu Magistrátu města Liberec, pan David 
Pastva. 

Na liberecké pláži proběhl program, moderovaný 
Honzou Gončarovem doslova z patra „ze štaflí“,

v režii oddílů šachu TJ Desko, TJ Lokomotiva 
a TJ SLAVIA Liberec. V Pardubicích moderoval 
šachový den moderátor pořadu ČT 1 V šachu 
a vynikající šachista, mezinárodní mistr Martin 
Petr, který vyzval k on-line partii, hranou na 
zahradních šachovnicích a přenášenou přes 
nový šachový portál www.sachy.cz (pocházející 

Zatímco pořadatelé „na pláži“ ještě dokončovali 
jednotlivé části šachových kolbišť, ujal se Jan 
Weiser (trenér mládeže) luštitelské soutěže. 
Každý z účastníků obdržel za vyluštěnou úlohu 
sladkou odměnu a kolem 15h vybral pětici 

www.sachy-slavia-lbc.cz



Mezinárodní den šachu se v Liberci na pláži a v Pardubicích vydařil

z Liberce) předsedu Šachového svazu ČR 
Viktora Novotného.        

Samotný předseda ŠS komentoval partii i akci 
pro stránky ŠSČR takto: „Přijal jsem nabídku 
hájit barvy Liberce, v Pardubicích byl proti mě 
připraven velmistr Martin Petr, aktuálně 14. hráč 
českého žebříčku. Martin hrál v Pardubicích se 
zájemci simultánku (řadu partií najednou, kdy 
obchází jednotlivé soupeře) a naší partii si k tomu 
přihodil. Jak mi po partii prozradil, hrál dokonce 
naslepo, tj. neviděl vůbec šachovnici, moderátor 
mu pouze hlásil tahy. Z šachového hlediska 
jsem nebyl s vývojem partie moc spokojen, hráli 
jsme zahájení, které moc neumím, a velmistr 
přes všechny handicapy dokazoval svou herní 
převahu.

Atmosféra ale byla skvělá, řada lidí se zastavila, 
sledovala souboj a věřím, že i fandila (to se v 
šachu, kdy má být při hře klid, nedá s určitostí 
tvrdit:-). Když se partie začala povážlivě klonit 
na stranu velmistra a mně navíc začal docházet 
čas, přišla z Pardubic nabídka remízy, kterou mi 
přítomní diváci schválili přijmout, a tak tento první 
meziměstský zápas na zahradních šachách 
skončil v přátelském duchu.

Byla to velmi povedená akce a pevně doufám, 
že příští rok, kdy nás čeká již 51. ročník 
Mezinárodního dne šachu (vyhlásilo UNESCO 
v roce 1966), se po celé republice sehraje v 
takovém přátelském a propagačním duchu 
mnohem více partií. Však šachy nejsou jen 
vhodnou hrou rozvíjející schopnosti našich dětí, 
ale udržují v duševní svěžesti i seniory. Šachy 
spojují generace i národy“.

Z programu jsme museli vypustit simultánku. V 
době jejího konání bylo všech 13 šachovnic a 
oboje zahradní šachy obsazeny zájemci o volné 
hraní a na dvou Honza Malec a Jindra Kovář 
prováděli výuku pro nejmladší zájemce o hru.

Na akci také dorazily početné výpravy z Frýdlantu, 
Libštátu a Stráže pod Ralskem.
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 O akci napsaly, videa, fotogalerie, odkazy:
RTM+ zpravodajství 21.7,,stopa od: 6.50-8:45“   https://www.youtube.com/watch?v=lA9jLEajlkE                   

Krátké video z foťáku https://www.youtube.com/watch?v=xylDb3krISU&feature=youtu.be
Fotogalerie: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Mezinarodni_den_sachu_-_Liberecka_plaz/

Česká unie sportu a sportuj s námi: 
http://www.cus-sportujsnami.cz/review/zajem-o-mezinarodni-den-sachu-v-pardubicich-i-liberci-byl-veliky/

Prezentace na stránkách  ŠSČR: 
http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2015-2016/aktuality-z-domova/oslavy-mezinarodniho-dne-sachu.html
Český Rozhlas: http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/v-liberci-oslavovali-mezinarodni-den-

sachu-zahrat-si-mohl-kazdy--1634575

Poděkování sponzorům:
České unii sportu, Šachovému svazu ČR, Magistrátu města Liberec

Centru Babylon Liberec, regionální TV RTM+, společnosti RENTA s.r.o.
Artemis s.r.o. - připojení internetu, Janě Hájkové – úřady Liberec
půjčovně dodávek Lank, provozovateli plážového baru TOPSTAR

Na pořadu spolupracovali:
scénář: TJ SLAVIA Liberec, dále: TJ Desko Liberec, TJ Lokomotiva Liberec

moderátor: Honza Gončarov, koordinátor: Jana Hájková

Mezinárodní den šachu se v Liberci na pláži a v Pardubicích vydařil

Na pozvání Krajského manažera projektu Šachy 
do škol Pavla Římovského přijel republikový 
manažer projektu pan Miroslav Veselý. Mezi 
jednotlivými akcemi se seznámil s vedoucími 
oddílů, kdy se volně diskutovalo o koncepci 
práce s mládeží a projektu Šachy do škol.

Původní obavy o malou účast se opravdu 
nenaplnily. Akce střídala akci a měli jsme co 
dělat s dodržením časového rozvrhu. Mládežníci 
z Deska prezentovali netradiční formy šachu 
(ukázky s možností hry) šachy pro tři, Bughouse 
šach, Fischerovy šachy a Honza Jílek prezentoval 
pro zájemce svou on-line hernu na sachy.cz

A tak se kvapem blížil začátek turnaje v 
bleskovém šachu.
Organizace se ujal Ivan Kopal a s mírným 
zpožděním v 17:20 zahájil první kolo s 27 hráči. 
Turnaj se hrál na 9 partií a čtyři nejlepší si zahráli 
play off, do kterého se probojovali a v tomto 

pořadí skončili: Jiří Jareš, Petr Janouš, Filip 
Dolenský a Milan Dolenský. Finálové zápasy 
se hrály v tempu: bílý 5 min., černý 4 min., bílý 
musí vyhrát a play off bylo promítáno na plátno. 
Zejména třetí místo talentovaného Filipa z 
Libštátu bylo překvapením, když v přímém boji o 
něj porazil tátu.

Ceny vítězům předával Petr Neuhäuser, vedoucí 
odboru kanceláře primátora

www.sachy-slavia-lbc.cz



 

Výprava SLAVIE do Pardubic, vítězný Turnov

Jako každým rokem se naše družstvo 
účastnilo na CZECH OPEN 2016 ( již 27. 
ročníku mezinárodního festivalu šachu a her v 
Pardubicích) - Open mistrovství ČR čtyřčlenných 
družstev - Memoriálu Ing. Svatoslava 
Záhorovského.

Sedmikolového turnaje čtyřčlenných družstev se 
zúčastnilo 117 družstev a jako 83 jsme rozhodně 
mezi favority nepatřili. Konečné 72 místo proto 
nelze hodnotit jako neúspěch (no herně opravdu 
nic moc).

Ještě že se mi podařilo na Mitropa Capu získat 
posilu … a to Katku Šmajzrovou, která sice 
dopředu avizovala, že se praktickému šachu moc 
nevěnuje, ale jak vidno z výsledků níže uhrála 
z našeho družstva absolutně nejvíce bodů. 

Zato mně se na třetí šachovnici vůbec nedařilo 
a i jediná výhra přišla až po chybě soupeře v 
remízové koncovce. Tak jsem si oddechl, když 
mě v sobotu odpoledne přijel vystřídat Vojta, 
kterému se již bodově vedlo výrazně lépe.

Tahouni našeho družstva Jirka s Márou uhráli 

shodně po třech bodech. V hodnocení do ela 
1900 náš tým skončil  pátý.

www.sachy-slavia-lbc.cz

Otevřené mistrovství ČR čtyřčlenných družstev - Pardubice



 

Otevřené mistrovství ČR čtyřčlenných družstev - vítězí ŠK Zikuda Turnov A

Velmi úspěšné šachové léto turnovských 
šachistů 

Jako již mnoho let , ani letos v létě nemají šachisté 
z Turnova „okurkovou“ sezonu , ba naopak . 
Vrcholem letních měsíců pro ně už mnoho let je 
svátek asi všech šachu chtivých v Pardubicích. 
V seriálu mnoha nejrůznějších turnajů kladou 
„turnováci“ velká důraz na Mistrovství ČR 
4-členných družstev, které jsou v jeho historii 

asi nejčastějšími vítězi. Hráči z Turnova vyrazili 
letos opět v hojném počtu. Snad žádný klub se 
nemůže pochlubit účastí hned čtyř kvalitních 
týmů, v kterých své umění a znalosti předváděli 
jak hráči ligoví , tak z krajských přeborů a soutěží. 

Před začátkem soutěže byly karty rozdány docela 
jasně. První tým ve složení ( GM Cyborowski, 
GM Jaracz , GM Vokáč a mezinárodní mistři 
Šimáček a Sodoma ) měl jasný úkol, obhájit 
loňské prvenství. Víme ale jak to bývá. Stanovit 
plán je často jednodušší, než ho vyplnit. Tým 
B složený z druholigových hráčů a doplněný o 
jednu z nejlepších žen českého šachu a také 
olympioničku Terezu Rodshtein, se měl „pokusit 
kalit“ vodu a v početném poli více než 110 týmů 
překvapit. Družstva C a D si měla pěkně zahrát 
a jak se říká „ neudělat ostudu“. 

K průběhu turnaje. Družstva A a B vyhrála 
všechna svá 3 první utkání, což přivodilo 
zajímavý pohled do kola 4. , kdy na 1. šachovnici 
celého turnaje zasedlo „modré družstvo“ ( podle 
triček ) A proti modrému družstvu B. Paradoxně 
v tomto zápase měl favorit složený z titulovaných 
hráčů asi největší  potíže . Žádný „přáteláček“ se 
nekonal A-družstvo vydřelo až po pěti hodinách 
nejtěsnější výhru v poměru 2,5-1,5. 



 

Otevřené mistrovství ČR čtyřčlenných družstev - Pardubice

Až ve druhé polovině startovního pole nasazené 
déčko prohánělo úspěšně ligové týmy a céčko 
(37.nasazený ) byl opravdu nebezpečný všem. 
Z pohledu celkového pořadí (tedy spíše 1.místa) 
sehrál a-tým hned další rozhodující zápas 
s nováčkem Extraligy Unichessem Praha. 
Výhra 2,5-1,5 pro Turnov již velmi napověděla, 
kdo může usilovat o vavřín vítěze. Také v 6. 
a 7. kole dovedl 1. tým Turnova své zápasy 
k výhrám a tak mohl po 7 kolech zaknihovat 
plný počet bodů a jasné vítězství. Tento úspěch 
podpořily ale i ostatní týmy. Vydřená remíza 
v kole předposledním s velesilnými Slovinci 
(mládežnická reprezentace země) umožnila 
po výhře v kole posledním získat B-družstvu 
celkově 8. místo a v MČR dokonce místo 5.  
C-tým po dvou výhrách v konci turnaje „vyskočil“  
na místo 14. a i „déčko“ po vítězství dosáhlo do 
první poloviny výsledkové tabulky ( 47.).
Mistrovství v ČR bylo asi nejpovedenějším 
vystoupením Turnova za poslední roky a to 

nejen po stránce sportovní. Hráči, kteří se 
z důvodů různých termínů a úrovně soutěží, 
v kterých nastupují příliš nepotkávají se sešli 
na jednou místě, v jeden čas. Hráči z Extraligy 
i Kraje  „nosili  modré tričko s nápisem Zikuda 
Turnov“ a znakem města Turnova. Turnovští se 
opět ukázali, a to v tom nejlepším světle.

                                Napsal Zdeněk Maršálek

Konečné pořadí po 7 kolech         http://chess-results.com/tnr230436.aspx?datatyp=&lan=5&flag=30   
 

Poř. St.č. Družstvo    Fed Partie   +   =   - PH 1
1 1 SK ZIKUDA TURNOV „A“  (MCR) CZE 7 7 0 0 14
2 3 YAMAL     RUS 7 6 1 0 13
3 9 SG LEIPZIG    GER 7 6 0 1 12
4 2 SK JOLY LYSA NAD LABEM „A“ (MCR) CZE 7 5 1 1 11
5 16 SLAVOJ CESKY TESIN  (MCR) CZE 7 5 1 1 11
6 5 IMENITNI KERESI   SLO 7 5 1 1 11
7 15 SK OAZA PRAHA „A“   (MCR) CZE 7 5 1 1 11
8 10 SK ZIKUDA TURNOV „B“  (MCR) CZE 7 5 1 1 11
9 30 BOHEMIA PARDUBICE „A“  (MCR) CZE 7 5 1 1 11
10 12 SK ZLIN „B“    (MCR) CZE 7 5 1 1 11
11 4 UNICHESS „A“    (MCR) CZE 7 5 0 2 10
12 6 DURAS BVK BRNO   (MCR) CZE 7 5 0 2 10
13 23 OCELOVE MLATICKY   CZE 7 5 0 2 10
14 37 SK ZIKUDA TURNOV „C“  (MCR) CZE 7 5 0 2 10
54 73 SK ZIKUDA TURNOV „D“  (MCR) CZE 7 3 1 3 7
72 83 TJ SLAVIA LIBEREC   (MCR) CZE 7 1 4 2 6
88 112 TROSKY 2016    CZE 7 2 2 3 6

           
 1. SK ZIKUDA TURNOV „A“ (MCR) (Rtg prům.:2470, PH 1: 14 / PH 2: 22,5)      
         
Šach. Jméno  Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7    Body    Partie 
1  GM Cyborowski L. 2519 POL 1   1 ½ ½ 1 1    5 6 
2  GM Jaracz Pavel  2476 POL   ½ 1 1 ½ 1 ½ 4,5 6 
3  IM Simacek Pavel  2470 CZE 1 1 1   1 1 1 6 6 
4  GM Vokac Marek  2415 CZE 1 1   ½ ½ 1   4 5 
5  IM Sodoma Jan  2353 CZE 1 1 ½ ½     0 3 5 



 

Otevřené mistrovství ČR čtyřčlenných družstev - Pardubice
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Souběžně s velmistrovským turnajem v 
Pardubicích se hrál v prostorách průmyslové 
školy v Liberci tradiční Open Desko. Na turnaj 
se sjelo 71 hráčů a to včetně početné a úspěšné 
družiny z Polska. Hráčské pole bylo rozděleno 
prakticky rovnoměrně mezi dospělé a mládež.

Jakub Šafařík za celý turnaj nepoznal porážku 
a soupeřům povolil jen tři remi. S náskokem 
půl bodu vyhrál putovní pohár před Karolem 
Jarochem. O další půl bod zpět skončil Marek 
Braun.

Marek se stal i Krajským přeborníkem před 
Ondřejem Sýkorou a Petrem Kučerou.

Zajímavý souboj přineslo závěrečné kolo, kdy 
se na první šachovnici potkali Jakub Šafařík s 
Petrem Tázlerem, který mohl v případě výhry  
skončit na bedně. Partie byla opravdu ostrá, 
doslova pro diváky a skončila věčným šachem.

Naše výprava ze Slavie rozhodně nezapadla. 
Petr Janouš obsadil s šesti body celkovou 
desátou příčku a v Krajském přeboru jen o 
pomocné hodnocení skončil čtvrtý. V posledním 
kole s přehledem uremizoval Petra Kučeru, 
kterého remíza stála titul Krajského přeborníka.  

Luboš Jína byl jedním z borců, kteří vítězi 
odejmuli půl bod a to po tuhém boji díky pečlivé 

noční přípravě obou borců.

Luboš nám také zachránil sázku. Při večerní 
procházce po Libereckých zahrádkách, které 
se zúčastnili za náš oddíl Vojta Š., Ben P. a já 
doprovázeni hosty Jakubem Š., PetremT. a 
Martinem Š., jsme se vsadili, že v následném 
kole neuhrají naši hosté 100% (což jsme díky 
Lubošovy remíze vyhráli) a dále že neskončí 
všichni v první desítce … tak to jsme naopak 
prohrály.

Luboš celkově uhrál 5 bodů a skončil v početné 
skupině pětibodových na 27 místě. Stejně bodů 
jsem uhrál i já a skončil 30. Nutno říci, že oba 
jsme se ocitli v celkem slušné společnosti 5b. 
hráčů kterým vévodili na 21 místě FM Jiří Gregor 
následovaný Zdeňkem Hábou.

O bod za námi zaostal Vojta Šic, který opět více 
úřadoval (a přestavoval byt) než hrál.
Svého zástupce jsme měli i v rapidu „fišerek“. 
Jirka „Drak“ Jareš obsadil páté místo za Jiřím 
Gregorem, Markem Sýkorou, Pavlem Holáskem 
a Markem Braunem.

Premiéru v této hře si odbyl i Pavel Římovský a 
skonči devátý. 
Fotogalerie:
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Open_Desko_2016/
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Liberecký Open Desko ovládl Jakub Šafařík
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Liberecký Open Desko ovládl Jakub Šafařík

           
 Kompletní tabulka zde:
http://www.chess-results.com/tnr225629.aspx?lan=5&art=4&tur-
det=NO&flag=30&wi=984

Poř.  Jméno Rtg FED Body  PH 1
1  Šafařík Jakub  2116 CZE 7,5 40
2  Jaroch Karol  2203 POL 7 40
3  Braun Marek  2196 CZE 6,5 42
4  Sýkora Ondřej  2152 CZE 6,5 40
5  Tázlar Petr  2247 CZE 6,5 38,5
6 FM Shilov Sergej  2163 UKR 6,5 38
7  Kučera Petr  2275 CZE 6 42
8  Holásek Pavel  2032 CZE 6 40,5
9  Šedivý Martin  2018 CZE 6 39
10  Janouš Petr  1946 CZE 6 38,5
27  Jína Luboš  1730 CZE 5 33,5
30  Šlechta Jan  1763 CZE 5 31



Ze stránek ŠSČR 

Komuniké ze 110. schůze VV ŠSČR

110. schůze VV ŠSČR se konala 18. července v 
hotelu Sport v Pardubicích

Do závěrečné fáze se blíží spuštění nového 
webu ŠSČR, které je naplánováno na konec 
srpna. Jak bude nový web vypadat, je možné 
zhlédnout na adrese:
http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/ . 

Do konce prázdnin by měl připraven také projekt 
LearningChess – maďarský výukový online 
portál, který chce ŠSČR zavést do českých 
základních škol a šachových kroužků. 
Výkonný výbor schválil předloženou smlouvu s 
provozovateli LearningChess s minimální délkou 
trvání 3 roky. Schváleny byly také podmínky pro 
vyplacení dotace krajským šachovým svazům 
z položky V10.8 rozpočtu ŠSČR 2016. První 
splátku ve výši 20.000 Kč již kraje obdržely.

Hodně prostoru dostal opět manažer projektu 
Šachy do škol Miroslav Veselý, který informoval 
o zmapování situace v jednotlivých krajích. Na 
základě těchto poznatků bude určeno další 
směřování projektu. Delegát FIDE a ECU Petr 
Pisk podal zprávu o schůzi ECU konané v 

hotelu Olympik v Praze během konání Mitropa 
Cupu. ECU plánuje obnovu zónových turnajů 
a rozhodla o pořadatelství většiny evropských 
šampionátů do roku 2018. O pořadatelství 
Evropského klubového poháru 2018, o které se 
uchází 1. Novoborský ŠK ve spolupráci s AVE 
kontaktem, se rozhodne až v září na schůzi ECU 
konané během Šachové olympiády v Baku. 
Sportovně – technická komise vypsala konkurz 
na pořádání MČR mužů a žen 2017, které se 
opět bude hrát jako otevřený turnaj. Komise 
pro marketing a komunikaci připravila soutěž o 
nejlepší partii uplynulého ročníku tht extraligy 
a informovala o přípravách mezinárodního dne 
šachu a olympijského parku Rio Lipno

Živé šachy v olympijském parku

Letní olympijské hry v Riu jsou již v plném 
proudu a stejně tak je na tom olympijský park 
Rio - Lipno, ve kterém nechybí šachový stan. V 
neděli bylo na Lipně pozdvižení, hrály se živé 
šachy na slepo.
http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2015-2016/

aktuality-z-domova/zive-sachy-v-olympijskem-parku.html

www.sachy-slavia-lbc.cz



Konkurzy

Konference ŠSLK 2016 – 2.10.2016 

Vážení kolegové, předsedové klubů

Na základě usnesení VV ŠSLK ze dne 25.5.2016 
bylo rozhodnut termín konání konference ŠSLK 
2.10.2016. Rád bych Vás všechny pozval na 
tuto konferenci, která bude volební. A vyzval Vás  
zda li by jste  nezvážili vstup do komisí ŠSLK 
a nepomohly tak s řízením ŠSLK. Hledáme 
vhodné kandidáty zejména na pozici hospodáře, 
do komise mládeže, ale zejména pak hledáme 
nového předsedu ŠSLK.

Bylo by vhodné připravit si vhodnou koncepci, 
kterou mohu předběžně rozeslat zástupcům 
klubů, budete-li si přát.

Přesný program konference bude upřesněn, 
zveřejněn a rozeslán během měsíce Srpna.

Michal Mach
Sekretář ŠSLK

Český šachový on-line portál    www.sachy.cz

 Ze stránek ŠSLK

Prodloužení konkurzu na 
GP v rapid šachu 2016/17

STK ŠSČR prodlužuje konkurz na pořadatele 
turnajů Grand Prix v rapid šachu 2016/2017. 
Požadavky na pořadatele jsou uvedeny v 
rozpisu soutěže. Prodloužený termín pro podání 
přihlášek je do 24. 8. 2016. 

Přihlášky do konkurzu zasílejte na email člena 
STK pověřeného konkurzy Pavla Chrze:
pavel.chrz@chessul.org 
a v kopii na předsedu STK:
Jan Malce malec17@seznam.cz.

Do série byly zatím vybrány tyto turnaje:

Turnov (10. 9. 2016)
Hostivice (17. 9. 2016)

Dolní Benešov (17. 9. 2016)
Dalešice (únor 2017)

Dobrovice (4. 3. 2017) 
Bohuslavice (22. 4. 2017) 

Mosty u Jablunkova (10. 6. 2017)

Jan Malec, předseda STK ŠSČR

Můžete se podívat na adrese 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/

Archiv
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10111941499-v-sachu/dily/

180. díl V šachu
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Pořadatel:
Řídicí orgán:
Ředitel  turnaje:
Termín  konání:
Přihlášky:

Právo účasti:

Vklad:
Platba:

Místo  konání:
Technická ustanovení:
Předpis:
Tempo hry a systém 
soutěže:
Hodnocení:

ELO:
Odměny pro družstva:
Časový plán:
Rozhodčí:
Námitky:

Závěrečná ustanovení:

TJ  SLAVIA  Liberec, z.s.
STK ŠSČR
Vojtěch Šic,  tel.:  776 307 722,       email: vojtech.sic@seznam.cz
sobota 24.9.2016
Elektronicky na adresu ředitele turnaje  vojtech.sic@seznam.cz  do 7.9.2016 spolu s platbou;  
po termínu jen do vyčerpání kapacity hrací místnosti.
Čtyřčlenná družstva hrající v sezóně 2015/2016 tht Extraligy, 1. a 2. ligy + z KP družstev v rapidu 
šachu 3 postupující družstva. Na soupisku je možné uvést dva náhradníky.
Pořadatel může přidělit 4 divoké karty, STK ŠSČR může přidělit 8 divokých karet.
Je povolen start jednoho cizince nebo jednoho hosta v sestavě družstva, pokud byl tento 
cizinec, resp. host, na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 
2015/2016. 
500 Kč za družstvo, splatné na účet; vítězové KP platí polovic.
Spolu s přihláškou do 7.9.2016 na číslo účtu: 222 222 880/5500 s variabilním symbolem 3xxxxx 
(rapid), či 4xxxxx (blesk) či 34xxxxx (za xxxxx dosadit kód oddílu dle registrace v databázi ŠSČR 
(http://db.chess.cz/oddil.php).
Centum BABYLON, Nitranská 1, Liberec    

Hraje se podle pravidel FIDE pro rapid  šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.

Tempo 2 x 15 min + 5 s na tah, švýcarský systém na 9 kol.
1. “olympijský systém“  - skóre  (počet dosažených bodů na šachovnici).    
2.  vítězné body družstva  - (vítězství 3 body, remíza 1 bod).
3.  vyšší součet vyhraných partií.
4.  lepší výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu.  5. los
Výsledky budou zaslány  na FRL a na LOK.
Cenový fond (minimálně): 8 000, 5 000, 3 500, 2 000 a 1 500 Kč. Věcné ceny.
Prezence: 8:30  -  9:00, zahájení v 9:30, předpokládaný konec v cca 18 hodin
Dle delegace KR ŠSČR Miloslav Partl, Jan Malec a Kateřina Šmaizrová.
Bude ustanovena tříčlenná námitková komise, zastupující v daném okamžiku řídící orgán 
soutěže. Případná námitka se podává s vkladem 100 Kč, který v případě kladného vyřízení  
bude vrácen, v opačném případě propadne ve prospěch pořadatele.
Hrací materiál zajistí pořadatel.
Po celou dobu turnaje platí v hrací místnosti zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a  
používání elektronických komunikačních prostředků pro všechny zúčastněné (vyjma obslužná 
PC pořadatele).
Bude zajištěno běžné občerstvení včetně teplých jídel. Možnost zajištění ubytování.

        Jan Malec, předseda STK ŠSČR                       Vojtěch Šic, ředitel  turnaje
                                                                                                 

TJ SLAVIA Liberec a Šachový svaz České republiky
 pořádají 

pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje 
pana Josefa Jadrného

Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev

Všeobecná ustanovení:

 Podporují nás:
       
 ještě se upřesňují

 sponzoři a loga



Pořadatel:
Řídicí orgán:
Ředitel  turnaje:
Termín  konání:
Přihlášky:

Právo účasti:

Vklad:
Platba:

Místo  konání:
Technická ustanovení:
Předpis:
Tempo hry a systém 
soutěže:
Hodnocení:

ELO:
Odměny pro družstva:
Časový plán:
Rozhodčí:
Námitky:

Závěrečná 
ustanovení:

TJ  SLAVIA  Liberec, z.s.
STK ŠSČR
Vojtěch Šic,  tel.:  776 307 722,       email: vojtech.sic@seznam.cz
neděle  25.9.2016
Elektronicky na adresu ředitele turnaje  vojtech.sic@seznam.cz  do  7.9.2016 spolu s platbou 
vkladu; po termínu jen do vyčerpání kapacity hrací místnosti.
Čtyřčlenná družstva oddílů registrovaných v ŠSČR (do naplnění kapacity hracího sálu dle pořadí 
přihlášek). Na soupisku je možné uvést dva náhradníky.
Je povolen start jednoho cizince nebo jednoho hosta v sestavě družstva, pokud byl tento 
cizinec, resp. host, na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 
2015/2016. 
500 Kč za družstvo, splatné na účet; vítězové KP platí polovic.
Spolu s přihláškou do 7.9.2016 na číslo účtu: 222 222 880/5500 s variabilním symbolem 3xxxxx 
(rapid), či 4xxxxx (blesk) či 34xxxxx (za xxxxx dosadit kód oddílu dle registrace v databázi ŠSČR 
(http://db.chess.cz/oddil.php).
Centum BABYLON, Nitranská 1, Liberec   

Hraje se podle pravidel FIDE pro bleskový šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.

Tempo 2 x 3 min + 2 s na tah, švýcarský systém na 15 kol.
1. “olympijský systém“  - skóre  (počet dosažených bodů na šachovnici).    
2.  vítězné body družstva  - (vítězství 3 body, remíza 1 bod).
3.  vyšší součet vyhraných partií.
4.  lepší výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu.  5. los
Výsledky budou zaslány  na FRL.
Cenový fond (minimálně): 8 000, 5 000, 3 500, 2 000 a 1 500 Kč. Věcné ceny.
Prezence: 8:30  -  9:00, zahájení v 9:30, předpokládaný konec v cca 16 hodin
Dle delegace KR ŠSČR  Miloslav Partl, Jan Malec a Kateřina Šmaizrová.
Bude ustanovena tříčlenná námitková komise, zastupující v daném okamžiku řídící orgán 
soutěže. Případná námitka se podává s vkladem 100 Kč, který v případě kladného vyřízení  bude 
vrácen, v opačném případě propadne ve prospěch pořadatele.
Hrací materiál zajistí pořadatel.
Po celou dobu turnaje platí v hrací místnosti zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a 
používání elektronických komunikačních prostředků pro všechny zúčastněné (vyjma obslužná 
PC pořadatele).
Bude zajištěno běžné občerstvení včetně teplých jídel. Možnost zajištění ubytování.

          Jan Malec, předseda STK ŠSČR                       Vojtěch Šic, ředitel  turnaje
                                                                                                 

TJ SLAVIA Liberec  a  Šachový svaz České republiky 
pořádají 

pod záštitou náměstka hejtmana Libereckého kraje 
pana Josefa Jadrného

Mistrovství ČR v bleskovém šachu  čtyřčlenných družstev  
open

Všeobecná ustanovení:

 Podporují nás:
       
 ještě se upřesňují

 sponzoři a loga



www.sachy-slavia-lbc.cz

Šachový oddíl TJ SLAVIA Liberec pořádá turnaj 
 zařazený do seriálu Velké ceny Libereckého kraje

3. Ročník SLAVIA Open
     Turnaj pro mládež ročník 1998 a ml.

                  
            Ředitel turnaje:  Vojtěch Šic

            tel.: 776 307 722
             email: vojtech.sic@seznam.cz

Termín konání:      17.9.2016
Místo konání:    Armádní budova 31. pluku - Štefánikovo nám. 1, Liberec 1  (dolní kasárny)
Prezentace:      Od 8,30 do 9,15 hodin
Systém hry:      Švýcarský systém na 9 kol
Tempo hry:      2 x 15 minut na partii 
Rozhodčí:      Ing. Jan Malec
Občerstvení:      Zajištěno v hracím sále.
Přihlášky:      Zasílejte do 15.9.2016  na adresu ředitele turnaje

Časový rozvrh: 
Zahájení:   9,30 hodin
1. - 4. kolo:   9,45 – 12,00
Přestávka na oběd:  12,00 – 13,00
5. - 9. kolo:   13,00 – 16,30                                  
Vyhlášení výsledků:  16,45
Hodnocení:   1. Počet bodů
    2. Střední Buchholz
    3. Buchholz
    4. Progres Prvních 40 přihlášených účastníků obdrží  

odznak postaviček „Simpsnovi“
Ceny:  Budou vyhlášeni tři nejlepší hráči do 8, 10,  12, 14,  16, a 18  let.  
                      Vyhlásíme také nejlepší dívky a nejmladšího účastníka.
                      Zajištěny pro každého účastníka 
Startovné: 50,- Kč 
Povinnost:     Každý lichý hráč z jednoho oddílu doveze kompletní šachovou soupravu 
  turnajové velikosti, včetně šachovnice a funkčních šachových hodin.
Fotogalerie 2015: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Slavia_open_Liberec_2015_mladez_2.r/



Tréninkové stránky mladých šachistů na: www.janwe.cz

Šachový klub TJ SLAVIA  Liberec, z.s. 

děkuje Všem sponzorům a partnerům za podporu při přípravě a pořádání 
Poháru ČR družstev v rapid šachu a Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu.

Videospot z minulého roku naleznete zde, reportáž v buletinu číslo 17
http://www.sachy-slavia-lbc.cz/index.php/mcr-db/111-pohar-a-mistrovstvi-cr-v-rapid-a-blesk-sachu-druz-

stev-zna-viteze

 Regionální aktuality najdete na našem webu: www.sachy-slavia-lbc.cz

Fotogalerie z  turnajů naleznete: www.sachyslavia.rajce.idnes.cz

Email předsedy klubu: vojtech.sic@seznam.cz

Email pro web a buletin: sachy.slavia.lbc@seznam.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz

Turnajový kalendář
3.9. Stráž pod Ralskem - KP v blesku. 
10. 9. „Turnovský Granátt“ - opět součástí GP v rapidu. Kulturní centrum Střelnice, Turnov. 
17.9. Open SLAVIA Liberec mládeže. 1. turnaj VCLK.  

24.9. Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev. Pořádá TJ SLAVIA Liberec. 
25.9. Pohár ČR v rapid šachu družstev. Pořádá TJ SLAVIA Liberec.

28.9 - 4.10. Novoborská šachová Corrida 2016   http://www.nss.cz/kladivem-do-skla 
GM David Navara FIDE ELO 2744   - GM  Jon Ludvig Hammer FIDE ELO 2668
1.10. Fejfarův memoriál.

Propozice k turnajům: http://www.sachy-slavia-lbc.cz/index.php/regionalni-turnaje


