
O šachového krále BBéčka 

 

Pořadatel:                                    Bowling Brno 

Termín:                                         Čtvrtek 9. 2. 2023 

Časový harmonogram:           Prezence: 15:15 – 15:45 

                                     Zahájení:  15:50 

                                                       1. – 5. kolo: 16:00 – 18:30 

Vyhlášení výsledků:                   18:40 

Místo:                                         Bowling centrum Brno s.r.o.,  
Líšeňská 4515/80 
615 00 Brno-Židenice 
 
Turnaj se bude konat v salónku. 

                                              
Ředitel turnaje:                           Bednařík Josef 

                                                       Tel.: 773 211 196, e-mail: bednarik@chess.cz 

Hlavní rozhodčí:                          Galda Tomáš (rozhodčí 2. třídy) 

                                                       Tel.: 722 290 786, e-mail: tomas.galda@chess.cz 

Kategorie:                                    Turnaj určený pro mládež, dívky a kluci hrají dohromady. 

- nar. 2010 a mladší  

    - hráči neregistrovaní i registrovaní 

    - hráči s rapid elo max. 1200 ke dni turnaje 

Organizátor si vyhrazuje právo udělit výjimku startu pro hráče 

nesplňující některou z výše uvedených podmínek v turnaji.  

Systém turnaje:                         Švýcarský systém na 5 kol řízený PC (program Swiss Manager) 

Hrací tempo:                               2x10 minut + 5s za tah (čekací doba je 10 minut) 

Startovné:                                   100 Kč, v ceně zajištěno pití pro účastníky 
 
Přihlášky:                                    Musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, příp. oddíl či název 

kroužku při MŠ, ZŠ. 



Zasílejte na e-mailovou adresu ředitele turnaje. Uzávěrka přihlášek je stanovena na středu 8. února 

2023 ve 18:00 (prosíme o respektování času, později přihlášené hráče nemusíme do turnaje 

přijmout). Kapacita sálu omezena na 36 účastníků. 

 
Ceny: Cenový fond bude uveřejněn v den konání akce, ceny budou přichystány pro 

všechny účastníky. Pro nejlepší budou připraveny poháry, medaile. 
Vyhlašovány budou kategorie napříč výkonností a rokem narození. 

 
Hodnocení:     1. body, 2. Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem  

3. Buchholz, 4. Sonneborn-Berger, 5. počet výher 
 

Občerstvení:                  Můžete využít nabídku z restaurace. 

Hrací materiál:              Zajistí pořadatel.  

Další informace:   
 
Během školního roku 2022/23 proběhne na BB celkem 5 turnajů o Šachového krále BBéčka. Při 
posledním turnaji (odhad květen 2023) budou vyhodnoceni nejúspěšnější účastníci celého seriálu 
turnajů a také hráči s největším počtem účastí v celém seriálu turnajů 2022/23. 
 
Fotogalerii z prvního turnaje, který proběhl v pondělí 31.10.2022 můžete zhlédnout zde. 
Fotogalerii z prvního turnaje, který proběhl v pondělí 12.12.2022 můžete zhlédnout zde. 
 
Čtvrtý turnaj je naplánován předběžně na čtvrtek 30. 3. 2023. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic. 

Za pořadatele se na Vás těší: 

    Josef Bednařík   Bowling Brno                 Tomáš Galda 
    Ředitel turnaje                                                                                                     Hlavní rozhodčí 
 

 

https://eu.zonerama.com/SachyJosef/Album/9084579#check-duplicates
https://eu.zonerama.com/SachyJosef/Album/9261544

