TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky
pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro
Liberecký kraj pana Josefa Jadrného

3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev
4.10.2015 Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev
Open - turnaj čtyřčlenných družstev

Místo konání: WELLNESS HOTEL BABYLON, Nitranská 1,460 02 Liberec, CZ
Ředitel turnaje:

Vojtěch Šic		

Hlavní rozhodčí: bude delegován STK ŠSČR

Vypsané turnaje: viz propozice		
Cenový fond viz propozice a po dohodě se sponzory 		
					
bude případně navýšen o kategorie do ELO 2100 a 1900
						
a nejlepší postupující družstvo z KPD
Hrací sál bude upřesněn dle počtu přihlášených družstev k 25. 9. 2015

www.sachy-slavia-lbc.cz
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TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají
pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného

Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Řídicí orgán:
Ředitel turnaje:
Termín konání:
Přihlášky:

TJ Slavia Liberec
STK ŠSČR
Vojtěch Šic,
tel.: 776 307 722,
email: vojtech.sic@seznam.cz
sobota 3. 10. 2015
Elektronicky na adresu ředitele turnaje vojtech.sic@seznam.cz do 30.9 .2015 spolu s platbou

Právo účasti:

čtyřčlenná družstva z extraligy, 1. ligy, 2. ligy, po třech družstvech z předkol (krajských přeborů)
a dále družstva z oddílů registrovaných u ŠSČR (dle pořadí přihlášek do naplnění kapacity
hracího sálu). Je povolen start max. jednoho cizince nebo jednoho hosta v družstvu, pokud je
tento cizinec, resp. host na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu v
sezóně 2014/2015.
Za každé přihlášené družstvo zaplatí oddíl startovné ve výši 500,- Kč, splatné na účet.
Spolu s přihláškou do 30.9.2015 s variabilním číslem 3 (rapid) 4 (blesk) a kód oddílu dle
registrace a databáze ŠSČR ( http://db.chess.cz/oddil.php ). Číslo účtu: 222 222 880 / 5500
Centum BABYLON, Nitranská 1, Liberec http://www.centrumbabylon.cz/banketovy-sal.html
Vedoucí soutěže Vojtěch Šic, nebo za ŠSČR Ing. Petr Záruba

Náklady - startovné:
Platba:

Místo konání:
Informace:
Technická ustanovení:
Hraje se podle pravidel FIDE pro rapid šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.
Předpis:
Tempo hry a systém
Švýcarský systém na 7 kol, tempo 2 x 20 min + 5 s na tah.
soutěže:
1. “olympijský systém“ - skóre (počet dosažených bodů na šachovnici).
Hodnocení:
2. vítězné body družstva - (vítězství 3 body, remíza 1 bod).
3. vyšší součet vyhraných partií.
4. lepší výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu.		
5. nižší los
Výsledky budou zaslány na ELO FIDE a na LOK ČR
ELO:
Odměny pro družstva: Cenový fond: 8 000, 5 000, 3 500, 2 000 a 1 500 Kč (celkem 20 000 Kč). Věcné ceny.
Prezence: 8:30 - 9:00, zahájení v 9:30, předpokládaný konec v cca 16 hodin
Časový plán:
Miloslav Partl (UR) a Ing. Jan Malec
Rozhodčí:
Bude ustanovena tříčlenná námitková komise, zastupující v daném okamžiku řídící orgán
Námitky:
soutěže. Případná námitka se podává s vkladem 100,- Kč, který v případě kladného vyřízení
bude vrácen, v opačném případě propadne ve prospěch pořadatele.

Závěrečná ustanovení: Každé předem nepřihlášené družstvo přiveze s sebou dvě hrací soupravy a dvoje funkční
šachové hodiny. Po celou dobu turnaje platí v hrací místnosti zákaz kouření, konzumace
alkoholických nápojů a používání mobilních telefonů pro všechny zúčastněné.
Bude zajištěno běžné občerstvení včetně teplých jídel. Možnost zajištění ubytování.
Ing. Petr Záruba, předseda STK ŠSČR

Podporují nás:
(loga)
ještě se upřesňují

Vojtěch Šic, ředitel turnaje

TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky pořádají
pod záštitou náměstka hejtmana pro Liberecký kraj pana Josefa Jadrného

Open Mistrovství ČR v bleskovém šachu čtyřčlenných družstev
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:
Řídicí orgán:
Ředitel turnaje:
Termín konání:
Přihlášky:

TJ Slavia Liberec
STK ŠSČR
Vojtěch Šic,
tel.: 776 307 722,
email: vojtech.sic@seznam.cz
neděle 4. 10. 2015
Elektronicky na adresu ředitele turnaje vojtech.sic@seznam.cz do 30. 9. 2015 spolu s platbou

Právo účasti:

čtyřčlenná družstva z oddílů registrovaných u ŠSČR (do naplnění kapacity hracího sálu dle
pořadí přihlášek). Je povolen start max. jednoho cizince nebo jednoho hosta v družstvu, pokud
je tento cizinec, resp. host na soupisce některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu
v sezóně 2014/2015.

Náklady - startovné:
Platba:

Za každé přihlášené družstvo zaplatí oddíl startovné ve výši 500,- Kč, splatné na účet.
Spolu s přihláškou do 30.9.2015 s variabilním číslem 3 (rapid) 4 (blesk) a kód oddílu dle
registrace a databáze ŠSČR ( http://db.chess.cz/oddil.php ). Číslo účtu: 222 222 880 / 5500
Centum BABYLON, Nitranská 1, Liberec http://www.centrumbabylon.cz/banketovy-sal.html
Ředitel turnaje Vojtěch Šic, nebo předseda STK ŠSČR Ing. Petr Záruba

Místo konání:
Informace:
Technická ustanovení:
Předpis:
Hraje se podle pravidel FIDE pro bleskový šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.
Tempo hry a systém
soutěže:
Švýcarský systém na min.15 kol, 2 x 3 min + 2 s na tah
Hodnocení:
1. “olympijský systém“ - skóre (počet dosažených bodů na šachovnici).
2. vítězné body družstva - (vítězství 3 body, remíza 1 bod).
3. vyšší součet vyhraných partií.
4. lepší výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu.		
5. nižší los
Výsledky budou zaslány na ELO FIDE a na LOK ČR
ELO:
Odměny pro družstva: Cenový fond: 8 000, 5 000, 3 500, 2 000 a 1 500 Kč (celkem 20 000 Kč) . Věcné ceny.
Prezence: 8:30 - 9:00, zahájení v 9:30, předpokládaný konec v cca 16 hodin
Časový plán:
Rozhodčí:
Miloslav Partl (UR) a Ing. Jan Malec
Námitky:
Bude ustanovena tříčlenná námitková komise, zastupující v daném okamžiku řídící orgán
soutěže. Případná námitka se podává s vkladem 100,- Kč, který v případě kladného vyřízení
bude vrácen, v opačném případě propadne ve prospěch pořadatele.
Závěrečná ustanovení:

Každé předem nepřihlášené družstvo přiveze s sebou dvě hrací soupravy a dvoje funkční
šachové hodiny. Po celou dobu turnaje platí v hrací místnosti zákaz kouření, konzumace
alkoholických nápojů a používání mobilních telefonů pro všechny zúčastněné.
Bude zajištěno běžné občerstvení včetně teplých jídel. Možnost zajištění ubytování.
Ing. Petr Záruba, předseda STK ŠSČR

Podporují nás:
(loga)
ještě se upřesňují

Vojtěch Šic, ředitel turnaje

Doporučujeme ubytování: WELLNESS HOTEL BABYLON (v hotelu se nachází hrací sál)
Cena dospělý ve vícelůžkovém pokoji: 		
1.200 Kč vč. DPH/noc.
Příplatek za jednolůžkový pokoj je 			
600 Kč/noc.
Ceny ubytování jsou platné také pro rodinné příslušníky.
Cena dítě do 3 let bez nároku na lůžko: 		
ZDARMA
Cena dítě od 3 do 12 let k jedné platící osobě:
ZDARMA. Další dítě od 3 do 12 let: 600 Kč včetně Dph
Ceny ubytování jsou včetně bohaté snídaně formou bufetu. Neomezených vstupů do všech provozů zábavy,
což jsou Aquapark, Lunapark, iQPARK a iQLANDIA a to i v den odjezdu až do konce otevírací doby
jednotlivých provozů.				 http://www.centrumbabylon.cz/
REZERVACE UBYTOVÁNÍ NA ADRESE:
rezervace@centrumbabylon.cz
Pro uplatnění zvýhodněné ceny používejte heslo: CHESS
Více informací na tel. čísle: 				
485 249 597
Stravování:
- pro ubytované v hotelu je snídaně v ceně
- v WELLNESS HOTEL BABYLON dle vlastního výběru
- v Centru Babylon se nachází několik restaurací
Jídelna Jizerka; STEAK HOUSE BABYLON; NOSTALGIA RESTAURANT, Staročeská Rychta.
Parkování: 											
- na parkovišti přímo v hotelu Babylon
- před Centrem Babylon

Program: 			
den			
		
pa
2.10.		
		
so
3.10.		
							
Doprovodná akce:
							
Rezervace bowlingu
						
sobota
od 19h
				
ne
4.10.		
							
(změna vyhrazena)
							
							

hodina		
akce
18:00 – 22:00
prezence obou turnajů
08:00 – 09:00
prezence Poháru ČRd rapid
09:30			
zahájení turnaje
1 h po ukončení turnaje vyhlášení výsledků
18:00 – 22:00
prezence MČR d. blesk
08:00 – 09:00
prezence MČR d. blesk
09:30			
zahájení turnaje po		
1 hod po ukončení turnaje vyhlášení výsledků
a slavnostní zakončení

Podporují nás:
(loga)
ještě se upřesňují
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Pro ubytované ve WELLNESS HOTELU BABYLON je neomezený vstup do následujících
provozů zábavy: Aquapark, Lunapark, iQPARK a iQLANDIA

www.BabylonLiberec.cz
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Město Liberec - Liberecký kraj
Liberec je opravdovou metropolí českého
severu (se zhruba 106.000 obyvateli),
přirozeným správním, vzdělanostním, kulturním
a ekonomickým centrem Libereckého kraje.
Leží v malebné kotlině mezi Jizerskými horami
a dominantním Ještědským hřbetem, jenž
dodávají městu horský ráz. Hora Ještěd (1012
m) je se „stavbou století“ skutečným symbolem
Liberce.

Liberecký kraj patří k nejmenším, ale i k
nejrozmanitějším územním celkům. Nachází se
na severu a trojmezí hranic s PR a SRN.
K největším městům kraje patří Liberec a
Jablonec nad Nisou (dříve průmyslová města se
zaměřením na sklářský, textilní a automobilový
průmysl), dále Česká Lípa, Nový Bor, Hrádek
nad Nisou, Frýdlant v Čechách, Turnov, Semily
a Tanvald.

Zajímavosti Liberce:
veřejné budovy v
n e o ren e sa nčním
slohu – radnice,
spořitelna, pošta či
muzeum a císařské
lázně
(dnes
galerie).

Na území kraje je
množství
zámků
a hradů - např.
zámek
Sychrov,
hrad
Frýdlant
v Č., Bezděz a
dalších turistických
zajímavostí
jako
Máchovo
jezero,
Boskovské jeskyně,
Český ráj.

P ů v o d n í
architekturu města
dnes
představují
jen
hrázděné
Valdštejnské domky
ze 17. století či
liberecký
zámek,
jehož vzhled silně
ovlivnila klasicistní
přestavba.
V Liberci se
nachází nejstarší
ZOO v Evropě a
rozsáhlá botanická
zahrada.

V
neposlední
řadě na území
kraje působí celá
řada
špičkových
sportovních klubů
a
vrcholových
sportovních
středisek
se
zaměřením na letní
i zimní sporty.

www.liberec.cz
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www.kraj-lbc.cz

TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky
pořádají pod záštitou náměstka hejtmana pro
Liberecký kraj pana Josefa Jadrného

3.10.2015 Pohár ČR v rapid šachu čtyřčlenných družstev
4.10.2015 Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev
Open - turnaj čtyřčlenných družstev

Partneři

VODA - KANALIZACE
TOPENÍ - PLYN

VODA - KANALIZACE
TOPENÍ - PLYN

VODA - KANALIZACE
TOPENÍ - PLYN

VODA - KANALIZACE
VODA - KANALIZACE
TOPENÍ - PLYN
TOPENÍ - PLYN

VODA - KANALIZACE
TOPENÍ - PLYN

Mediální partneři

VODA - KANALIZACE
VODA - KANALIZACE
TOPENÍ - PLYN TOPENÍ - PLYN

Šachový klub TJ Slavia Liberec
děkuje Všem sponzorům a partnerům za podporu při přípravě pořádání
Poháru ČR družstev v rapid šachu a Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu.
Veškeré aktuality najdete na našem webu: http://www.sachy-slavia-lbc.cz/
Fotogalerie z obou turnajů naleznete: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/
Email pro přihlášky do turnajů: vojtech.sic@seznam.cz
Email pro web a buletin: sachy.slavia.lbc@seznam.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz

