
Vítězové předešlých ročníků: 2016 – Kukačka Ladislav, 2017 – Beníšek František, jaro 2018 – Janků Jaroslav,  
  2018 – Hostička František, 2019 – Hostička František, 2020 – Blažek Jiří, 2021 - Zeman Matyáš 

 

Pořadatel: ŠK OLYMPIA České Budějovice 

Místo: ZŠ a MŠ Nová  

  (Nová 1871/5, 370 01 České Budějovice 3) 

Datum akce: 27. srpna 2022, prezentace od 9.00 do 9.30,  

  předpokládané ukončení šachového turnaje do 17.00 

Ředitel turnaje: Bc. Jan Motalík 

Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Hostaša 

Startovné: 150 Kč dospělí, 100 Kč hráči do 18 let a nad 60 let.  

  Poplatky za zápočet výsledků na rapid ELO FIDE jsou účtované  

  dle Ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 10 Kč za hráče a nejsou zahrnuty  

  ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace. 

Slevy ze startovného: 100 % členové ŠK Olympia České Budějovice. 

Systém hry: Švýcarský systém na 7 kol, tempo pro hráče je 15 minut a 5 sekund za tah. 

 Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 5 minut. 

Kritéria pro určení pořadí: 1. Počet bodů; 2. vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE); 3. Buchholz 

krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem; 4. Buchholz; 5. hodnocení podle systému Sonneborn-Berger; 

6. vícekrát černé; 7. los. 

Finanční ceny v Kč: 1. místo: 2 000 a putovní pohár, 2. místo: 1 500, 3. místo: 1 000, 4. místo: 800, 5. místo: 600, věcné 

ceny pro hráče od 6. místa do 15. místa. Cena pro nejlepší ženu, nejlepšího seniora (od 60 let) a nejlepšího hráče do 18 let. 

Přihlášky zasílejte do 25.08.2022 na email hostasa.p@seznam.cz nebo na mobil +420 724 245 881. 

Kapacita turnaje je do 60 hráčů. 

Výsledky turnaje budou započítány na rapid ELO FIDE a rapid LOK ČR k 01.09.2022 

a dále zveřejněny na www.chess-results.com. 

Přihlášením se na turnaj hráč souhlasí s využitím audiovizuálních výstupů z akce pro potřeby prezentace pořadatele. 

Drobné občerstvení, minerální voda, káva a čaj budou bezplatně k dispozici v hrací místnosti. 

Parkování je možné v areálu školy (cca. 10 aut, požadavek napsat do přihlášky) nebo před školou.  

V rámci šachového turnaje mohou být přijata (dle situace) opatření v souladu s nařízeními vlády ČR, hygieny a NSA. 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice. 

Přebor města České Budějovice v šachu 
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