
   

ŠACHklub Tábor 
pořádá  

Svatováclavský šachový 

turnaj - 10. ročník 
Turnaj pro každého, se zápočtem na Elo 

Turnaj je pro hráče s elem max. do 2200  

 

 
 

Termín: 24. – 28. září 2021 

www.sachklub.cz 
 

 

 

 

 
 

Základní informace: 
Místo:  Střední Průmyslová škola strojní a stavební Tábor 

  Komenského 1670 

  39002 Tábor 
 

Činovnící turnaje: 
Ředitel:  Bc. Jaroslav Kadlec 728 011 438 

Organizátor: Bc. Andrea Kadlecová 607625 035 

Hl. rozhodčí: bude určen na místě 
 

Účastníci: 
Akce je určena pro všechny hráče registrované  

i neregistrované z České republiky i zahraničí. 

 

Program: 
Pátek 24. září 2021   

17:00 – 19:00 hod.   - prezence účastníků  

Sobota 25. září 2021 

8:00 – 8:30 hod.  – prezence účastníků 

9:00 hod.    – 1. kolo 

14:00 hod.   - 2. kolo 

Neděle 26. září 2021 

9:00 hod.   – 3. kolo  

14:00 hod.    – 4. kolo 

Pondělí 27. září 2021 

9:00 hod.   – 5. kolo  

14:00 hod.  - 6. kolo 

Úterý 28. září 2021 

9:00 hod.   – 7. kolo  

14,00 hod.    – vyhlášení výsledků 

 

 
 

http://www.sachklub.cz/


 
 

Tempo hry: 
2x 60 min + 30 sek za tah. Partie se zapisují. 
 

Systém hry:  
Turnaje se hrají švýcarským systémem na 7 kol 
 

Cenový fond včetně i věcných cen. 
Minimálně 25.000,- Kč  

 

 

 

Skupiny: 
Turnaj „A“  
hráči s elem ČR nad 1900 včetně  

Pořadatel má právo skupinu „dosudit“ 

 

Turnaj „B“ 
hráči s elem ČR 1600 – 1899  

Pořadatel má právo skupinu „dosudit“ 

 

Turnaj „C“  
hráči s elem ČR 1300 – 1599  

Pořadatel má právo skupinu „dosudit“ 

 

Turnaj „D“  
hráči s elem ČR pod 1299 včetně i pro hráče, kteří  

nejsou registrovaní v ŠSČR.  

 

 

 

Další podmínky  
Hráč nemá právo hrát nižší skupinu turnaje.  

Skupiny mohou být sloučeny, pokud ve skupině není min. 

12 hráčů.  
 

Přihlášky, startovné a slevy 

Přihlášky a zaplacení startovného: 
Do 20. září 2021 včetně - mail sachklub.tabor@seznam.cz  

a zaplacením startovného na č. ú. 199 574 406/ 0300.   

Přihláška po termínu    +100,- Kč 

Storno po uzávěrce přihlášek   - 100,- Kč 

Pořadatel může vzít do turnaje hráče i po uzávěrce. 

 

Startovné do turnaje  
Hráči elo ČR PŠ 

nad 1900 včetně   300,- Kč 

nad 1600 včetně    350,- Kč 

nad 1300 včetně   400,- Kč 

pod 1299 včetně   450,- Kč 

 

Hráč, má možnost se přihlásit do vyšší skupiny  

(o jeden stupeň) za příplatek 300,- Kč + startovné 

Sleva 100 Kč: 
Všechny ženy a dívky, důchodci r. 1956 a starší, mládež 

r.2003 a mladší.                 Slevy se nesčítají. 

 

 

Ceny: 
Turnaj „A“  
1.místo   5.000,- Kč 2.místo  3.000,- Kč 

3.místo   2.000,- Kč 4.místo  1.000,- Kč 

5.místo      800,- Kč 

 

Turnaj „B“  
1.místo   3.000,- Kč 2.místo  2.000,- Kč 

3.místo   1.000,- Kč 4.místo     800,- Kč 

5.místo      500,- Kč 

 

Turnaj „C“  
1.místo   2.000,- Kč 2.místo  1.000,- Kč 

3.místo      500,- Kč 4. a 5. místo – věcná cena 

 

Turnaj „D“  
1.místo   1.000,- Kč 2.místo     700,- Kč 

3.místo      500,- Kč 4. a 5. místo – věcná cena 

 

Právo pořadatele: ceny v případě nižšího počtu hráčů ve 

skupinách upravit. Bude zveřejněno před zahájením. 

V případě rozdělení dané skupiny, platí stejné ceny.  

 

 

Další věcné ceny turnajů: 
Nejstarší a nejmladší hráč  
 

Další věcné ceny turnaje mimo hráčů na 1. - 5. místě: 
Nejlepší dívka r.2003 a mladší, nejlepší žena r. 2002 a 

starší, nejlepší hráč/ka do 8, 12 a 16 let včetně. Nejlepší 

hráč nad 60 let v každé skupině. Hráč bere jen jednu cenu. 
 

Ubytování : 

Ve 2 – 3 lůžkových pokojích internátu.  

Cena za celý pokoj je 500Kč na noc.  

Každá dvojice pokojů má společnou koupelnu s WC. 

 

Zájemci o ubytování uvedou do přihlášky: jméno a 

příjmení, adresu, datum narození a číslo OP. 

(podmínka internátu) 

 

Internát zajistí lůžkoviny, ale ručníky musí mít 

účastníci vlastní. 

 

Stravování: 

V areálu je jídelna, kde je možné se stravovat. 

 

Snídaně 50 Kč 

Oběd   80 Kč 

Večeře  80 Kč 

 

Přihlášky k ubytování a stravě zasílejte společně 

s přihláškou do turnaje. 

 
Každý z účastníků při prezenci doloží negativní 

výsledek covid testu, potvrzení o prodělané nemoci či 

očkovací certifikát. 

 

Sledujte  

www.sachklub.cz 

mailto:sachklub.tabor@seznam.cz

