
14. Číslo buletinu v roce 2015, vydávaného šachovým 
klubem TJ Slavia Liberec pro všechny příznivce šachu

Šachový klub TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky uspořádá v říjnu
Pohár ČR v rapid šachu družstev a Mistrovství ČR v bleskovém šachu 

 termín a místo: 3. - 4. 10. v Centru Babylon  Liberec

Stupně výtězů MČR 4členných družstev: 1.Zikuda Turnov A,
 2. Unichess A, 3.Rapid Pardubice A (foto poskytnuto pořadateli)

Vítěz turnaje Open Desko Liberec
Pawel Jaroch

www.sachy-slavia-lbc.cz

Obsah buletinu:
16.7.– 2.8. Festival her Pardubice
18.- 25. 7. Open Desko Liberec

ME v Go Liberec

Propozice: 
MČR a Pohár družstev 
v rapidu a blesku

Nejbližší turnaje: 
5.9. Turnovský Granát - součástí Grant prix
5.9. Letní orelský šachový turnaj. 
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 TJ Slavia Liberec a Šachový svaz České republiky
pořádá

3.10.2015 Pohár České republiky v rapid šachu družstev 
Švýcarský systém na 7-9 kol, tempo 2 x 20 min + 5 s na tah.

4.10.2015 Open Mistrovství České republiky v bleskovém šachu družstev 
Švýcarský systém na min. 15 kol, 2 x 3 min + 2 s na tah

www.sachy-slavia-lbc.cz

Předpokládaný hrací sál v Centru Babylon Liberec      centrum relaxace, zábavy a odpočinku 



 

Jako každým rokem jsme vyrazili do města 
perníku a jeho chrámu místních hokejistů… 
jak jinak než na Mezinárodní festival šachu a 
her aneb XXVI. ročník CZECH OPEN 2015, 
kde pravidelně hrajeme soutěž v rámci MČR 
čtyřčlenných družstev.

Turnov nasadil do turnaje hned 4 družstva, a to 
navíc ještě někteří jeho hráči hráli pod hlavičkou 
Trosek. Tyto celky doplnila z oddílů ŠSLK naše 
TJ Slavia Liberec.

Jak vidno z výsledků hráčů vítězného družstva 
… nikdo ani jednou neprohrál!

O obhajobě titulu rozhodl Turnov k velké radosti 
pana Františka Zikudy v předposledním kole, 
kdy porazil nejvýše nasazené domácí favority z 
Rapidu Pardubice nečekaně vysoko 3½: ½, a to 
zejména díky výhrám na slabších šachovnicích 
3 a 4. Díky této výhře bylo poslední kolo jen 
formalitou, která dle očekávání skončila rychle 
remízami na všech šachovnicích.

Tentokráte jsme jeli i tak trochu pracovně v 
rámci propagace námi připravovaného Poháru 
ČR v rapid šachu družstev a Mistrovství 
ČR v bleskovém šachu družstev, vybaveni 
propozicemi, propagačními materiály 
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Festival her Pardubice
MČR čtyřčlenných družstev obhájilo družstvo Zikuda Turnov A

1 GM   Cyborowski L. 2522 F  1  1  1  1   ½  1   ½  6.0   7  2292
2 GM   Jaracz Pavel   2505 F  1  1  1  ½  ½  ½  ½  5.0   7  2301
3 IM    Simacek Pavel  2454 F  1      1  ½   1  1   ½  5.0   6  2250
4 GM   Vokac Marek   2453 F  1  1    ½   ½             3.0  4  2134

  5 IM    Cech Pavel   2379 F      1  1       1    ½  3.5  4  2230 



poskytnutými Libereckým krajem, magistrátem 
a hlavně CENTREM BABYLON v jehož sále se 
turnaj uskuteční 3. a 4.10. tohoto roku.
Jako vždy se složení družstva několikrát změnilo 
z důvodů pracovních povinností, nemocí a 
panujících veder. Nakonec jsme ve čtvrtek 
vyrazili do Pardubic vláčkem já (dj) a Mára. V 

Pardubicích se k nám přidala dvojice již téměř 
Hradečáků Bena a Fandy a v sobotu nás doplnili 
a přijeli prostřídat Vojta s Jirkou.

Samotnému zahájení turnaje předcházelo 
dlouhé stání ve frontě na registraci … a poté na 
ubytování. Když jsme si toto vytrpěli, tak jsme 
za odměnu obdrželi nářez v prvním kole od 
Jičína A. Opravdu, v tomhle zápase se hrálo 
jen na naši bránu - na 2. až 4. šachovnici jsme 
našim soupeřům umožnili rozšířit sbírku svých 
miniaturních partií, když jsme postupně prohráli 
v 17., 18. a 19. tahu… Jen na jedničce se 
poměrně dlouho držel Ben s Leonem Vološinem. 
Ten ale později Benovi s klidem přijal oběť figury 
za volné pěšce, aby posléze uplatnil převahu 
proti králi. Takže očekávaný nářez 0:4.

Do druhého kola jsme nastupovali v pátek ráno 
v roli favoritů proti Svitavám… a tuto roli jsme 
bohužel nepotvrdili. Já s Márou jsme začali 
poněkud netradičně 1. g4!. Mára ze zahájení 
získal figuru za dva pěšce, já tři pěšce. Fanda 
(sice s osobní motivací) stál poněkud hůře a o 
pěšce méně. Poté co jsem partii vyhrál a Mára už 
stál jasně na výhru, remizoval Ben s tím, že nám 
to bohatě stačí … a nestačilo. Mára jednotahově 
nesebral nastavenou věž a poté jej soupeřka 
pěkně vyškolila. A Fanda nedokázal ubránit 
pochod soupeřova pěšce… rázem nepříjemná 
prohra 1,5:2,5.

V odpoledním kole jsme opět měli přijatelného 
soupeře G+SPGS Znojmo. Na třetí pokus jsme 
konečně vyhráli. I když to byly nervy - Fanda stál 
od začátku hůře a Mára remizoval. Já měl potřetí 
za sebou dámskou společnost a díky převaze 
dvou pěšců vyhrál. O vítězství družstva rozhodl 
Ben na prvé šachovnici. Nakonec výhra 2,5:1,5.
 

V sobotu ráno nám přijely posily proti Sokolům 
z Vyšehradu… nicméně obě prohrály. Vojtu 
zkušeně přehrál můj jmenovec Karel (takže 
derby se nekonalo) a Jirka byl ještě asi duchem 
na cestách a než se vzpamatoval… mohl jít do 
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párty stanu na fotbálek. Remízu museli výhrami 
vydolovat Ben s Márou, což se jim nakonec 
podařilo. Takže 2:2.

Odpoledne nás čekal zápas opět v roli papírově 
silnějších s TJ Jiskrou Havlíčkův Brod. Tentokráte 
nás podržel Jiřík výhrou na druhé šachovnici. 
Ben, Fanda i Vojta remízami pro družstvo zajistili 
výhru 2,5:1,5. 

Možná nejtěžší zápas nás čekal na tradiční 
akci v sobotu večer: večerní koupání a zábava 
na Cihelně. Vzhledem k vedrům a příležitosti 
se setkat při zábavě s šachovými přáteli z celé 
ČR a zahraničí. Nutno dodat, že tento boj byl 
opravdu náročný a to nejen pro hráče, ale i pro 
pořadatele…

V neděli ráno (no ráno) jsme nastoupili  proti 
silnějšímu týmu Postoupky Muflons. Jediný 
půlbod uhrál náš absolutně nejlépe hrající borec 
Ben. Já, Fanda i Jirka jsme prohráli a tak nám 
výsledek 0,5:3,5 moc radosti nepřinesl.

V posledním kole jsme hráli proti zahraničnímu 
družstvu Torpedo Bannewitzka, tentokrát bez 
naší jedničky Bena, který si také potřeboval 
odpočinout. Vojta s Fandou remizovali, Mára 
vyhrál a Jirka nevyužil lepší pozice, nechal se 
zatlačit pěšci soupeře až na svou základní řadu 
a prohrál. Takže závěrečná remíza 2:2.        

Celkový výsledek družstva byl pro nás malým 
zklamáním, tedy kromě individuálního výsledku 
naší jedničky Bena. Přesto jsme rádi, že jsme 
se mohli MČR a festivalu zúčastnit a děkujeme 
celému pořadatelskému týmu za vzornou 
organizaci her.     -dj-
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Fotogalerie z Pardubic na: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/

http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/
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1  2   CZE   ZIKUDA TURNOV A (MCR)  7 6 1 0 13 22.5 121.0
2  3   CZE  UNICHESS A (MCR)   7 6 0 1 12 20.5 112.5
3  1   CZE  RAPID PARDUBICE A (MCR)  7 6 0 1 12 20.0 122.0

4  4   POL OKSIR BAUMATECH WISZNIA MALA 7 5 2 0 12 19.5 122.0
5 13  CZE  PLATENE KRATASY   7 5 1 1 11 20.0 105.5
6 31  GER TSV GROSSSCHOENAU  7 4 3 0 11 19.0 111.5
7  8   SLO  IMENITNI    7 5 1 1 11 16.5 108.0
8  6   CZE  SK AD JICIN A (MCR)   7 4 2 1 10 20.0 115.5
9  5   CZE  2222 SK POLABINY A (MCR)  7 5 0 2 10 19.0 120.5
10 12 CZE MORDUR    7 4 2 1 10 18.5 119.5
11 22 SLO WHO KERES    7 4 2 1 10 18.0 104.5
12 11 CZE ZIKUDA TURNOV B (MCR)  7 5 0 2 10 17.5 117.5
13 14 CZE MUZI, CO MAJI RADI ZENY  7 5 0 2 10 17.5 102.0
14 28 CZE NAUGHTY BOYS   7 5 0 2 10 17.5 100.0
15 10 CZE SK OAZA PRAHA A   7 4 2 1 10 16.0 112.0
16  9  CZE TJ PANKRAC (MCR)   7 4 2 1 10 16.0 112.0 

Celkové výsledky: http://chess-results.com/tnr180756.aspx?datatyp=&lan=5&flag=30

Konečná tabulka do 16 místa

Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. St.č. FED  Družstvo    Partie   +    =    -   PH 1   PH 2   PH 3

2.1 GM Cyborowski, Lukasz 2522 POL - IM Sodoma, Jan 2335 CZE 1 - 0
2.2 GM Jaracz, Pavel  2505 POL - FM Kucera, Petr 2273 CZE ½ - ½
2.3 IM Simacek, Pavel  2454 CZE - Vltavsky, Vladimir 2225 CZE ½ - ½
2.4 GM Vokac, Marek  2453 CZE - Marsalek, Zdenek 2256 CZE ½ - ½

4.kolo    Šach. 2 
ZIKUDA TURNOV A (MCR)     ELO        FED - 11  ZIKUDA TURNOV B (MCR)ELO FED 2½:1½

6. Kolo   Šach.1 
ZIKUDA TURNOV A (MCR)      ELO    FED- 1  RAPID PARDUBICE A (MCR) ELO FED 3½: ½

1.1 GM Cyborowski, Lukasz 2522 POL - GM Bernasek, Jan 2517 CZE 1 - 0
1.2 GM Jaracz, Pavel  2505 POL - IM Cernousek, Lukas 2455 CZE ½ - ½
1.3 IM Simacek, Pavel  2454 CZE - GM Petr, Martin  2520 CZE 1 - 0
1.4 IM Cech, Pavel  2379 CZE - GM Neuman, Petr 2470 CZE 1 - 0

http://chess-results.com/tnr180756.aspx?datatyp=&lan=5&flag=30


V sobotu se také dohrál Open Desko Liberec 
a přesto, že termínově koliduje s Pardubickým 
festivalem, zúčastnilo se jej 62 hráčů a z toho 
hned prvních dvacet s ELO nad 2000.

O prvém místě rozhodly závěrečné remízové 
partie na prvních třech šachovnicích, které stačily 
s pomocným hodnocením Pawlu Jarochovi k 
vítězství v turnaji před Ondřejem Sýkorou (oba 
7 bodů). Ondra remizoval  s FM Jiřím Gregorem, 
který skončil třetí.

Pomocné hodnocení také rozhodlo o pořadí na 
3. až 5. místě, kde se seřadili hráči s 6,5 body. 
Čtvrtý skončil FM Vladimír Karlík a pátý Jakub 
Šafařík, který v posledním kole porazil černými 
Petra Tázlera.
V nejdelší partii kola porazil Zdeňek Hába také 
černými v napínavé koncovce Ondru Pražáka.

Také na dalších šachovnicích probíhaly v 
posledním kole zajímavé boje. Marek Braun v 
časové tísni nedokázal využít výhodu volných 
pěšců a remizoval s Martinem Šedivým. Jiří 
Liška pěkně přehrál Štefana Kopera a Zdenda 
Cakl prosazování volného pěšce vyšperkoval 
matovým útokem proti Petru Jechovi.
Pavel Peníška remizoval s Danielem Bradáčem, 
vyhrál seniorskou kategorii a s 5,5 body skončil 
na sedmnáctém místě.
Náš Péťa Janouš se ubránil Evženu Blaháčkovi 
a s 5 body obsadil 25. místo.
Turnaje se zúčastnil i Luboš Jína, vybojoval 4,5 
bodu, které mu stačily na 32. místo.

Turnaj se hrál i jako Krajský přebor jednotlivců, 
který vyhrál Ondra Sýkora, před Jirkou Liškou 
a Zdeňkem Caklem.
Celkové výsledky: http://www.chess-results.com/
tnr173500.aspx?lan=1&art=1&rd=9&wi=821
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Open Desko Liberec vyhrál Pawel Jaroch

http://www.chess-results.com/tnr173500.aspx?lan=1&art=1&rd=9&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr173500.aspx?lan=1&art=1&rd=9&wi=821


Nejlepší evropští hráči Go, přes 650 hráčů z 
39 zemí – poslední logické hry, v níž počítače 
nedokáží porazit člověka – se sjeli do libereckého 
Centra Babylon, aby zde bojovali o titul mistra 
Evropy.
Jedná se o jednu z největších sportovních akcí, 
která se letos koná v Libereckém kraji. Vedle 
samotného mistrovství Evropy zde probíhá – 
pod společným názvem 59. evropský kongres 
Go – také celá řada dalších akcí, které mají 
spojitost s hrou Go, jako ukázka hry Go a výuka 
před Libereckou radnicí.

Hráče go také naleznete po turnajích téměř 
ve všech restauracích, kde dělají hře pěknou 
propagaci.

Z libereckého klubu go pochází také několik 
předních českých hráčů. V první řadě je potřeba 

zmínit Petra Cipru, který se v roce 1991 stal 
absolutním mistrem republiky, třikrát pak skončil 
třetí. Od roku 1986, tzn. za téměř tři desítky 
let, se pouze třikrát neprobojoval do finálového 
turnaje MR. 
Mezi ženami pak ještě větších úspěchů 
dosahovala Martina Šimůnková, která na 
přelomu tisíciletí byla nejsilnější českou hráčkou 
a několikrát se stala ženskou mistryní republiky. 
V roce 1997 pak skončila třetí na mistrovství 
Evropy žen. Výborných výsledků dosahovala 
také v párovém go, v němž se pětkrát stala 
mistryní republiky a v roce 2001 dokonce mistryní 
Evropy.

Použito materiálů z webu pořadatele:
http://egc2015.cz/cs 
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Mistrovství Evropy ve hře Go v Liberci

http://egc2015.cz/cs 
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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

www.sachy-slavia-lbc.cz

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 15. 9. 2015



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

Právo účasti:

Náklady - startovné:
Platba:

Místo  konání:
Informace:
Technická ustanovení:
Předpis:
Tempo hry a systém 
soutěže:
Hodnocení:

Odměny pro družstva:
Časový plán:
Rozhodčí:
Námitky:

Závěrečná ustanovení:

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 15.9 .2015 spolu s platbou

čtyřčlenná družstva z extraligy, 1. ligy, 2. ligy a po třech družstev z předkol (krajských přeborů), 
do naplnění sálu i další družstva z oddílů registrovaných u ŠSČR. 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 15.9.2015 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

Hraje se podle pravidel FIDE pro rapid  šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.

Švýcarský systém na 7 až 9 kol, tempo 2 x 20 min + 5 s na tah.
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

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
Miloslav Partl (UR) a Ing. Jan Malec
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.

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                       Vojtěch Šic, ředitel  turnaje

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:

Podporují nás:
(loga)

ještě se upřesňují
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http://db.chess.cz/oddil.php


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

Právo účasti:

Náklady - startovné:
Platba:

Místo  konání:
Informace:
Technická ustanovení:
Předpis:
Tempo hry a systém 
soutěže:
Hodnocení:

Odměny pro družstva:
Časový plán:
Rozhodčí:
Námitky:

Závěrečná ustano-
vení:

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 15. 9. 2015 spolu s platbou

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. 

Za každé přihlášené družstvo zaplatí oddíl startovné ve  výši  500,- Kč, splatné na účet.
Spolu s přihláškou do 15.9.2015 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

Hraje se podle pravidel FIDE pro bleskový šach, soutěžního řádu a tohoto rozpisu.

Švýcarský systém na min.15 kol, 2 x 3 min + 2 s na tah
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

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
Miloslav Partl (UR) a Ing. Jan Malec
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.

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                       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:

Podporují nás:
(loga)

ještě se upřesňují

www.sachy-slavia-lbc.cz

http://db.chess.cz/oddil.php


www.sachy-slavia-lbc.czwww.sachy-slavia-lbc.cz

Podporují nás:
(loga)

ještě se upřesňují

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   hodina  akce
                pa  2.10.  18:00 – 22:00  prezence obou turnajů
                         so  3.10.  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 
      ne  4.10.  08:00 – 09:00  prezence MČR d. blesk
       09:30   zahájení turnaje  po  
       1 hod po ukončení turnaje  vyhlášení výsledků  
       a slavnostní zakončení

Doprovodná akce:

Rezervace bowlingu 

sobota od 19h

(změna vyhrazena)

http://www.centrumbabylon.cz/
http://rezervace@centrumbabylon.cz


Propozice, pokud máme k dispozici, naleznete na našem webu:

http://www.sachy-slavia-lbc.cz/

   3.10. TJ Slavia Liberec a ŠSČR pořádají - Pohár ČR v rapid šachu družstev
  Jednodenní  turnaj 4členných družstev 
  Švýcarský systém na 7-9 kol, tempo 2 x 20 min + 5 s na tah.

   4.10. TJ Slavia Liberec a ŠSČR pořádají - Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev
  Jednodenní Open - turnaj 4členných družstev
  Švýcarský systém na min. 15 kol, 2 x 3 min + 2 s na tah

 5.9. Turnovský Granát (rapid), pořádá ŠK Zikuda Turnov v Kulturním domě města Turnova 
        (v letošní sezóně součástí Grand Prix)

5.9. Letní orelský šachový turnaj. Orel jednota Turnov vyhlašuje  soutěž v rapid šachách. 

Výzva pro pořadatele turnajů či jiných šachových akcí (ŠSLK):
Tímto se obracím na pořadatele převážně regonálních turnajů, kteří mají zájem o uveřejnění 

turnaje v buletinu a propozic v kalendáři akcí na našem webu o zaslání propozic 

Web a buletin připravuje:
Šachový klub TJ Slavia Liberec

email: mslechta@seznam.cz
 web: http://www.sachy-slavia-lbc.cz/

Fotogalerie z již odehraných turnajů: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/

www.sachy-slavia-lbc.cz

Přehled převážně regionálních turnajů a akcí

http://www.sachy-slavia-lbc.cz/
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/ 
http://www.sachy-slavia-lbc.cz/
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/

