
Šachový klub Světlá nad Sázavou 
 za podpory Města Světlá nad Sázavou 

pořádá 

4. turnaj Ligy Vysočiny 

O pohár Města Světlá nad Sázavou 
 

Termín konání:  Sobota 2. února 2013 
Místo konání:   Společenský dům Města Světlá nad Sázavou, 
   náměstí Trčků z Lípy, 582 91 Světlá nad Sázavou 
Ředitel turnaje:   Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz.,  

tel.: 731 00 63 64,  E-mail: chess.svetla@seznam.cz ,  
www.chess-svetla.cz 

Hlavní rozhodčí:  Vlastimil Mareš, rozhodčí 2. třídy 
Právo účasti:  Hráči a hráčky ročník 1997 a mladší. 
   Zúčastnit se mohou hráči registrovaní i neregistrovaní. 
Prezentace:  od 8:00 do 8:45 
Slavnostní zahájení: v 9:00 
Slavnostní zakončení:  cca v 15:30 
Systém:   Švýcarský systém na 7 kol, losování programem Swiss-Manager.  

Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.  
O pořadí rozhoduje počet bodů, střední Buchholz, Buchholz, počet výher a los.  

Hrací tempo:  2 x 20 minut na partii 
Hrací materiál:  Účastníci přihlášení do 26. ledna nemusí vozit šachový materiál. 

Později přihlášení účastníci dovezou jednu šachovou soupravu a jedny funkční 
šachové hodiny na každého lichého hráče.  

Vklad:   50 Kč. 
Hodnocení: Výsledky budou započítány do celkových výsledků Ligy mládeže Vysočiny, 

která je Krajským přeborem Vysočiny v rapid šachu mládeže. 
Účastníci budou vyhodnoceni v kategoriích: 

    H16, D16: 1997 a 1998 
    H14, D14: 1999 a 2000 
    H12, D12: 2001 a 2002 
    H10, D10: 2003 a mladší 
Cenový fond:  Pořadatel zajistí ceny pro všechny hráče.  Vítěz získá putovní pohár.  

Vyhodnoceno bude postupně nejlepších šest hráčů, nejlepší tři v H16, D16, 
H14, D14, H12, D12, H10, D10, H8, D8 a další hráči v absolutním pořadí. 

Přihlášky:  Přihlášky zašlete mailem na adresu ředitele turnaje do 26. ledna 2013.  
V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození, název oddílu nebo 
šachového kroužku či školy. 

Občerstvení: Občerstvení bude zajištěno během celého turnaje v Městské kavárně, která je 
přímo propojená se společenským sálem, ve kterém se hraje. 

Podmínky účasti:  Včasná presentace. Souhlas s těmito propozicemi. 
Každý hráč musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší 
18 let. Doprovod za své hráče plně zodpovídá.  

Různé:  Na webu pořadatele (www.chess-svetla.cz) naleznete další informace, seznam 
přihlášených, výsledkové listiny, fotogalerii a další aktuality. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic po odsouhlasení ŘO. 

 

Srdečně se těšíme na Vaši účast! 
   

Ing. Zdeněk Fiala, ředitel turnaje 
a Renáta Brožová, vedoucí Krajského centra talentované mládeže 


