
 

 

Šachový klub Staré Město 
Šachový klub Boršice 

pořádají ve dnech 14.-15. 5. 2011 
3. ročník mezinárodního šachového turnaje 

 

MMeemmoorriiááll  VVrraattiissllaavvaa  HHoorryy  22001111  
Turnaj čtyřčlenných družstev U18, U12 

 

Místo konání: Velký sál Sportovního centra Sport Hluk, www.sporthluk.uh.cz  
 

Systém turnaje: Všechna družstva hrají společný turnaj, hraje se podle Pravidel šachu FIDE švý-
carským systémem na 9 kol (každá kategorie bude vyhlášena zvlášť). Turnaj se 
boduje olympijským systémem. O pořadí rozhodují počet olympijských bodů 
(součet bodů na všech šachovnicích), Buchholz, Sonneborn-Berger, lepší indivi-
duální výsledek na první šachovnici.                         

Tempo hry:  2 x 25 minut na partii bez zápisu  
 

Ceny:   - první tři v pořadí získají pohár, medaile, diplomy a věcné ceny 
- vyhodnoceny a oceněny budou i jednotlivé šachovnice  
- věcnou cenou bude odměněn každý účastník turnaje 

 

Prezence: Velký sál sportovní haly 
pátek 13.5.2011 od 16.00 – 22.00 hod., sobota 14.5.2011 od 7.30 - 9.30 hod. 
 

Zahájení:  sobota 14.5.2011 v 10.00 hod. 
 

Ukončení: neděle 15.5.2011 v 11.45 hod. 
 

Časový plán: pátek 13.5.   
16.00 - 22.00   prezence + ubytování  
17.00 - 21.00   večeře  
sobota 14.5. 
07.00 - 10.00   snídaně  
07.30 - 09.30   prezence  
10.00 - 10.15   slavnostní zahájení  
10.30 - 11.20   /  1. kolo 
11.30 - 12.20   /  2. kolo 
11.00 - 14.00   oběd  
13.30 - 14.20   /  3. kolo 
14.30 - 15.20   /  4. kolo 
15.30 - 16.20   /  5. kolo 
16.30 - 17.20   /  6. kolo 
17.00 - 21.00   večeře  
19.00 - 21.00   /  tématický večer: Vratislav Hora a šachy (beseda+simultánka 
s GM Zbyňkem Hráčkem, …) 
neděle 15.5. 
07.00 - 10.00   snídaně  
08.30 - 09.20   /  7. kolo 
09.30 - 10.20   /  8. kolo 
10.30 - 11.20   /  9. kolo 
12.00       slavnostní zakončení  
11.00 - 14.00   oběd 

 



 

Rozhodčí:  Stanislav Volčík, tel. +420 777 707 525, volcik@tradix.cz 
 

Startovné: 200,- Kč za každé družstvo oddílu / platí se na místě  
  
Účast: Každá země a každý šachový klub může vyslat libovolný počet družstev. Druž-

stvo má vedoucího nad 18 let, libovolný název. Družstvo se skládá ze 4 hráčů. 
Každý hráč může být jen na jedné soupisce. V každém zápase smí nastoupit 
nejvýše jeden hostující hráč nebo cizinec. 

 Kategorie U18 (rok narození 1993 a mladší), U12 (rok narození 1999 a mladší).  
                                 
Soupiska: Vedoucí ji předloží při prezenci. Uveďte: jméno, příjmení, datum narození, ELO a 

číslo LOK. Dále prosím uveďte jméno a příjmení vedoucího družstva, jeho adre-
su, telefon a email. 

 

Ubytování: Sportovní hala Hluk (2-5 lůžkové pokoje, 200-300 Kč/osobu/noc), kapacita 83 lů-
žek, Turistická ubytovna Hluk (1-6 lůžkové pokoje, 200 Kč/osobu/noc), kapacita 
38 lůžek. Ubytování nutno objednat do 6.5.2011, po tomto termínu není možno 
garantovat zajištění ubytování. Více na www.sporthluk.uh.cz. 

Stravování: Restaurace přímo ve Sportovním centru Hluk, šachový bufet 
 - snídaně 30,-Kč, oběd 60,-Kč, večeře 60,-Kč.  
 
Objednávky ubytování a stravování:  

do pátku 6.5.2011 na ředitele Sport Hluk, p.o. 
     e:mail: sporthluk@uh.cz, mobil: +420 776 833 339 

platí se hotově na recepci 
   
Přihlášky:   do pátku 6.5.2011 
 e-mailem na adresu: radim.stuchly@gmail.com 
 poštou na adresu:  Radim Stuchlý 
    Svatováclavská 400 
    686 01  Uherské Hradiště 
 

 
Informace:  web www.mvh.sachysm.cz 
 Radim Stuchlý, tel.: 737 218 250 
   
Možnosti využití volného času: 

 
Kuželna, spinbike, posilovna, regenerace (sauna, hydromasážní vana, masáže), 
internet, wifi. 
 

Přihlášku, stav přihlášek + další informace k Memoriálu Vratislava Hory je možné najít na: 
 
 

www.mvh.sachysm.cz 
 

Na setkání se těší pořadatelé !! 


