
 

Sponzoři: Město Lysá nad Labem, Misan s r.o., ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s r.o. 

Městská  liga šachu 

 
Missan s.r.o. pořádá ve školním roce 2019/2020 soutěž mládeže – jednotlivců v šachu. Jedná se o 

sedm turnajů dětské LIGY v rámci programu Šachy do škol pro děti ze základních škol v Lysé nad 

Labem.. 

Termíny:  13.12.2019   – 1. kolo ve školním klubu ZŠ J.A.Komenského 

10.1.2020     – 2. kolo v Misanu 

7.2.2020       -  3. kolo ve školním klubu ZŠ J.A.Komenského  

6.3.2020        – 4. kolo v Domově na zámku 

3.4.2020        – 5. kolo  v Misanu 

22.5 2020      – 6. kolo  v Domově na zámku 

5.6. 2020      – 7. kolo Turnaj na ukončení školního roku – vyhlášení výsledků 

 

Kdy:                           v pátek v předem stanovených termínech 

                                   13:45 prezentace 

                                   14:00 zahájení  

                                   16:00 ukončení   

Kde:                           ve školním klubu ZŠ J.A.Komenského v Lysé nad Labem 

                                    v Misanu, Ke Vrutici, Lysá nad Labem 

                                    v Domově na zámku v Lysé nad Labem 

  

Organizátor:                Havlena Miloš                  

Hrací systém:            každý s každým se zápisem partie (kromě poslední ligy a) ve skupině o počtu  

                                 4 hráči – extraliga       body za umístění v turnaji  20,15,10,5 

                                 4 hráči –  1. liga           body za umístění v turnaji  16,12,8,4 

                                   6 hráčů – 2. liga           body za umístění v turnaji  12,8,4,3,2,1   

                                   6 hráčů – 3. liga           body za umístění v turnaji  8,4,3,2,1,0 

                             x hráčů -  open liga      body za umístění v turnaji  4,3,2,1,0,0,0,0 

                                 První dva ze skupiny postupuji o ligu výše kromě extraligy    

                                 Poslední dva sestupují o ligu níže kromě poslední ligy 

Hodnocení:  Body za umístění v jednotlivých turnajích. Pomocné hodnocení v případě rovnosti bodů: 

vzájemné utkání, vyšší počet výher, los.  Každému účastníkovi se započte 5 nejlepších bodových 

výsledků. 

Přihlášky: Přihlášením se na místě v den konání turnaje. Přihlášení se e-mailem organizátorovi  

turnaje před datem konání turnaje. Při větším množství účastníků rozhoduje čas podání přihlášky, 

případně rozhodčí turnaje.   

Hrací tempo:            2 x 25 min  extraliga a 1.liga   

                                   2 x 15 min. 2.liga až open.liga 

Pravidla: hraje se dle pravidel FIDE, pokud se nestihne dané kolo odehrát, tak řešení bude na 

rozhodčím turnaje, rozhodčí turnaje si vyhrazuje právo na úpravu jakékoliv části turnaje 

Startovné:                zdarma  

Právo účasti:           mládež ze škol v Lysé nad Labem a Litoli do 15 let , max. počet účastníků 30 

                                 Nasazení hráčů dle šachové síly do skupin určuje rozhodčí turnaje.   

 

Všechny děti po skončení turnaje obdrží věcné ceny. 

Nejlépe umístěný žák po skončení Městské ligy šachu bude vyhlášen přeborníkem Lysé v šachu 

mládeže pro školní rok 2019/2020 a jeho jméno bude zvěčněno na poháru!!! 



 

Sponzoři: Město Lysá nad Labem, Misan s r.o., ELEKTROCENTRUM Skuhrovec s r.o. 

Miloš Havlena 


