
Šachový klub Lokomotiva Brno a Tržnice Brno pořádají 

Šachový turnaj napříč generacemi 
 

Sobota 15. září patří v Tržnici Brno šachu! 

 

 
 

„Šachy nás učí neztrácet víru a naději při převaze protivníka a nevzdávat se 

naděje na vítězství ani při nejcitelnějších ranách, které můžeme dostat v 

honbě za úspěchem.“  

Benjamin Franklin 

 

 

Přijďte i vy poměřit svůj šachový talent a potrápit mozkové závity do Tržnice 

Brno. Začínáme už v10 hodin. 

Hraje se švýcarským herním systémem na 9 kol, čas na jednu partii je 2 x 15 

minut. Předpokládaný konec akce je 15:30. 

Soutěžíme v několika kategoriích a pro ty nejlepší máme přichystané pěkné 

věcné ceny.  

Vezměte rodiče, děti i kamarády, v sobotu 15. září hrají šachy všechny 

generace! 

Mezi partiemi můžete vyběhnout na terasu Tržnice s výhledem na Zelný trh 

nebo naopak seběhnout do druhého patra a ochutnat občerstvení z nabídky 

místních prodejců.  

Podrobné propozice turnaje a informace pro registraci zde:  

Právo účasti: 

1) Děti a mládež (rok narození 2000 a mladší) bez omezení výkonnosti 

2) Dospělí a dorost (rok narození 1999 a starší) jen s ELO do 2000, případně 

hráči bez výkonnosti 

Hrací systém: švýcarský 9 kol, 2x15 minut na partii 

Pomocné hodnocení: střední Buchholz, Buchholz, SB, počet výher, los 

Ředitel turnaje: Miloš Kocí, tel: 777 807 877, e-mail: ikelt@volny.cz 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Hurta 

Časový rozpis: 9:30–10:00 prezence 

10:00–15:15 vlastní průběh turnaje 

15:15–15:30 vyhlášení výsledků 

Startovné: 80 Kč dospělí, 60 Kč mládež 

Ceny: Všichni hrají společně jeden turnaj. Ceny budou rozděleny podle 

následujících kategorií: 

a) mladší žáci (nar. 2005 a mladší) 

b) starší žáci (nar. 2000–2004) 

c) dospělí (nar. 1999 a starší) 

d) v každé kategorii bude vyhodnocena též nejlepší žena či dívka 

e) bude vyhodnocen nejmladší a nejstarší účastník turnaje 

Přihlášky: Na e-mailovou adresu ředitele turnaje do 10. 9. 2018 

Šachový materiál: nepřihlášení účastníci turnaje přinesou jednu soupravu 

šachů a jedny šachové hodiny. Řádně a včas přihlášeným účastníkům bude 

materiál zajištěn. 

mailto:ikelt@volny.cz

