
7. číslo buletinu v roce 2016, vydávaného šachovým 
klubem TJ Slavia Liberec, pro všechny příznivce šachu

Nejbližší turnaje a akce: 

14.- 31.7.2016 XXVII. ročník mezinárodního 
festivalu šachu a her CZECH OPEN Pardubice
20.7. Mezinárodní den šachu 
pozvánky do Pardubic a Liberce
23. - 30.7. Open Desko Liberec.
5.-12.8.  III. ročník OPEN LETNÍ PRAHA

24.9. - 25.9. Mistrovství ČR v bleskovém šachu 
družstev a Pohár ČR v rapid šachu družstev.

Ze stránek ŠSČR

TJ SLAVIA Liberec vítězí v KPdr - rapid Vítězné družstvo Mitropa Cupu - CZ „A“

www.sachy-slavia-lbc.cz
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do 8 let ve Stráži p. Ralskem
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Otevření Svijanského zámku a pivovar 
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Mezinárodní den šachu- pozvání od M. Petra



Pohár Mitropa Cup 2016 zůstává doma 

Našemu „A“ týmu se povedl malý zázrak. 
Po skvělém začátku soutěže přišla remíza s Italy 
a následně prohra s rozjetými Němci, kteří vše 
měli dvě kola ve svých rukách. V předposledním 
kole, ze kterého je i pořízená fotogalerie, obě 
družstva zaváhala … ale více Němci po prohře 
se Švýcarskem. Naši remizovali po tuhém boji 
s Maďarskem. V posledním kole jsme přehrály 
Slovince, kdežto Němci také jen remizovali s 
Maďary … a těsné vítězství je naše.

Náš mladý „B“ tým skončil devátý a družstvo žen 
obsadilo 6 místo.  

Články na NSS
http://www.nss.cz/prochazka-ruzovym-sadem-a-nervy-drasajici-finis
http://www.nss.cz/cesi-slavi-historicke-zlato-z%C2%A0mitropa-cupu

V šachu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/

Video z vyhlášení výsledků a rozhovory:
https://www.youtube.com/watch?v=FLFGGrDmpwg
https://www.youtube.com/watch?v=JSEKAEqE9OY

Fotogalerie předposledního dne:
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Mitropa_Cap_2016_CR_A_vitezne/

Výsledky: http://chess-results.com/tnr223719.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30&wi=821

1  Czech Republic A  *  1½ 2 2 3½ 3½ 2 3 3 3 13 23,5 
2  Germany  2½  *  3½ 2½ 3½ 1½ 2 2 3 2 13 22,5 
3  Italy   2 ½  *  2½ 1 2 3 2½ 3 3 12 19,5  
4  Austria  2 1½ 1½  *  3 3 2 2½ 2½ 2 11 20,0 
5  Croatia  ½ ½ 3 1  *  2 2½ 1 3 3½ 9 17,0 
6  Switzerland  ½ 2½ 2 1 2  *  2½ 3½ 1 1½ 8 16,5 
7  Hungary  2 2 1 2 1½ 1½  *  2 2 3 7 17,0 
8  Slovenia  1 2 1½ 1½ 3 ½ 2  *  2 2 6 15,5 
9  Czech Republic B 1 1 1 1½ 1 3 2 2  *  3 6 15,5
10 Slovakia  1 2 1 2 ½ 2½ 1 2 1  *  5 13,0 
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Na letošní Krajský přebor v rapid šachu družstev 
jsme vyslali hned 2 týmy. Áčko, složené převážně 
ze specialistů na rapid šach s cílem vybojovat 
přímý postup do celorepublikového finále, jehož 
budeme pořadateli. A béčko, složené hlavně z 
talentů, jimž by měla patřit budoucnost.

Konkurentem pro naše áčko měl být hlavně 
Zikuda Turnov, který do soutěže vyslal dokonce 
3 týmy, z toho 2 složené z jejich nejlepších 
hráčů. Do boje o příčky nejvyšší chtěl promluvit 
i tým Tanvaldu, jehož tahounem měl být hlavně 
zkušený mistr Horák. S velkými ambicemi 
nastoupil i tým Krásné Lípy v čele s v životní 
formě hrajícím Jiřím Průdkem. Startovní pole 
doplnily ještě týmy Rokytnice, Rovenska a 
Lokomotivy Liberec. Ani jeden z těchto týmů 
však nebyl natolik silný, aby zastavil rozjetou 
Slavii. Naše áčko procházelo soutěží hladce, 

jako nůž máslem a většina soupeřů pro nás 
neznamenala vážnou konkurenci. Na nejsilnější 
soupeře jsme narazili až v posledních kolech.  
Nejprve jsme uhráli cennou remízu s týmem 
Zikuda Turnov A, jejž zdobily zejména šachové 
legendy Zdeněk Maršálek a Vladimír Vltavský. 

Hned v následujícím kole jsme si hravě poradili 
s dalším turnovským týmem, Zikudou Turnov B, 
jehož oporami byli ligoví hráči Ondra Sýkora a 
Tomáš Brouček. A suverénní výhra v posledním 
kole nad třetím turnovským týmem znamenala 
definitivní potvrzení jednoznačného vítězství 
Slavie Liberec A, která na své cestě za triumfem 
zaznamenala 7 výher a 2 remízy a jako jediná 
prošla soutěží bez porážky.

O další umístění na stupních vítězů svedly tuhý 
boj dva turnovské týmy a nakonec jej pro sebe 
těsně rozhodl Zikuda Turnov A, který tak skončil 
druhý a odsunul na třetí místo Zikudu Turnov B. 
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TJ SLAVIA Liberec přeborníkem kraje v rapid šachu družstev



Další mužstva již boje o příčky nejvyšší sledovala 
s výraznějším bodovým odstupem. 

Členy suverénního vítěze soutěže, Slavie Liberec 
A byli Ben Polák (výsledek 6 bodů z 9 partií), 
Jirka Jareš (výsledek 5/9), Marek Gombala 
(výsledek 7,5/9 ) a Petr Janouš (výsledek 
8/9). Náhradník, Honza Šlechta, vzhledem k 
excelentním výkonům hráčů základní sestavy 
šanci nedostal, nicméně měl alespoň příležitost 
nasát atmosféru významné soutěže a potkat se 
osobně s takovými šachovými ikonami, jako jsou 
Joukl, Maršálek nebo Vltavský.

5,5/9 a jeho výsledek ozdobily i cenné skalpy 
Tomáše Fráni a Evžena Blaháčka. 

Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. Další týmy od 
účasti odradily patrně prosakující informace o 
tom, jak silné týmy se chystají do soutěže vyslat 
Zikuda Turnov a Slavia Liberec, a realisticky 
usoudily, že těmto šachovým gigantům by 
nemohly konkurovat.
    Napsal Petr Janouš

Tým talentů, Slavia Liberec B, nastoupil v 
sestavě Fanda Lašek, Petr Hübner, Luboš Jína, 
Vojta Šic a Petr Jakša. Tento tým obsadil velmi 
pěkné sedmé místo, když nejlepší individuální 
výsledek zaznamenal Franta Lašek, který udělal 

Fotogalerie : http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Krajsky_prebor_dr._v_rapidu_2016___1._SLAVIA/

Výsledky podrobně: http://chess-results.com/tnr225390.aspx?lan=5 
Křížová tabulka podle pořadí

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PH 1 PH 2 PH 3
1 TJ Slavia Liberec A * 2 2½ 2 3 3½ 3½ 2½ 3½ 4 23 26,5 129,25
2 ŠK Zikuda Turnov A 2 * 2 4 1½ 4 3½ 4 3 3 20 27 106,75
3 ŠK Zikuda Turnov B 1½ 2 * 2 3½ 4 4 3 3 4 20 27 102,25
4 TJ Krásná Lípa 2 0 2 * 3 1½ 3 3½ 2½ 4 17 21,5 88,75
5 TJ Jiskra Tanvald 1 2½ ½ 1 * 3½ 2 3 3 3 16 19,5 79,5
6 TJ Spartak Rokytnice ½ 0 0 2½ ½ * 4 2 2½ 4 13 16 57,25
7 TJ Slávia Liberec B ½ ½ 0 1 2 0 * 2½ 2½ 3 10 12 40,25
8 ŠK Zikuda Turnov C 1½ 0 1 ½ 1 2 1½ * 2 4 5 13,5 18,75
9 TJ Lokomotiva Lib. ½ 1 1 1½ 1 1½ 1½ 2 * 2½ 4 12,5 11,25
10 TJ Rovensko 0 1 0 0 1 0 1 0 1½ * 0 4,5 0
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TJ SLAVIA Liberec přeborníkem kraje v rapid šachu družstev



 

KP do 8 a do 10 let a Strážský žákovský open
V sobotu 4.6. se pod vedením pana Malce hrál 
ve Stráži pod Ralskem krajský přebor do 8 a 
10 let, který byl zároveň kvalifikací na podzimní 

Mistrovství Čech v Harrachově. Z hráčů liberecké 
Slavie se zúčastnil pouze Ondra Maršík, který 
obhajoval loňské prvenství na tomto turnaji. 
Ondrovi se obhajoba i přes znatelný spánkový 
deficit podařila (noc před tím spal v družině a šel 
spát kolem půlnoci).

Se ziskem 4 a půl bodu z osmi kol si odnesl 
zlatý pohár, diplom a medaili. Na své poměry 
předvedl poněkud vlažnější výkon. I ten ovšem 
naštěstí na vítězství v kategorii nejmladších 
stačil, a to i díky faktu, že jeho tradiční rivalové 
z 1. Novoborského ŠK v čele s ostříleným 

Františkem Zákutným spadali pro tento turnaj již 
do vyšší kategorie do 10 let. Na druhém místě v 
této kategorii překvapil všechny svým výkonem 
Michal Maco z Varnsdorfu, rok narození 2011!, 
který uhrál skvělé 4 body.

Výsledky zde.
http://sachy.org/wp-content/uploads/2016/05/KP8a10Straz16-06-04.pdf

Kategorii do 10 let vyhrál Matěj Hejný z Krásné 
Lípy se 7 body na pomocné hodnocení před 
Pavlem Maurerem z Frýdlantu a Matyášem Jerie 
z Libštátu.

Spolu s turnajem KP do 8 a do 10 let se ve Stráži 
hrál také Strážský žákovský open, 10. turnaj 
GP LK 2015/2016, a to (až na vyjímky) pro děti 
narozené 2007 a starší. Zde už měla Slavie větší 
zastoupení – Pavla Kačmara, Matěje Maršíka, 
Oskara Jiráska a bratry Blažkovi. Celkově se 
nejlépe z našich hráčů umístil Pavel Kačmar na 
7. místě s 5 body. Kategorii celkově vyhrál Martin 
Říha z Libštátu. Pro naše mladé šachisty byl 
turnaj opět cenným sbíráním zkušeností, navíc 
si všichni účastníci na památku z turnaje odnesli 
nějakou cenu.

Výsledky:
http://sachy.org/wp-content/uploads/2016/05/SZO2016-06-04.pdf

Turnaj provázelo, stejně jako před rokem, 
slunečné počasí a ochutnali jsme i vyhlášenou 
strážskou zmrzlinu.

Jan Maršík
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Ondra Maršík obhájil titul krajského přeborníka do 8 let ve Stráži p. Ralskem



 

Rohozecký soudek vyhrál Zdenek Maršálek

Již 6 ročník turnaje „O Rohozecký soudek 
přesunuli tentokrát pořadatelé z Modřic do 
nedalekého Mašova, kde se odehrál v místní 
útulné sokolovně. 

Turnaje v rapid šachu se pod bedlivým dohledem 
pana Františka Zikudy zúčastnilo 43 hráčů a 
k jeho velké radosti turnaj opět vyhrál domácí 
borec Zdenek Maršálek, před Jaroslavem 
Záhorbenským z Bakova nad Jizerou a opět 
domácím Tomášem Dúraněm. Na čtvrtém místě 
skončil se stejným počtem bodů, jako třetí, 
Zdeněk Joukl, který zároveň vyhrál seniorskou 
kategorii.  

Naše početná výprava sice na bednu nedosáhla, 
ale rozhodně nezklamala. O svém překvapivém 
osmém místě jsem rozhodl povedeným 
tříbodovým závěrem a v konečném pořadí 
jsem přeskočil našeho specialistu na rychlá 
tempa Máru Gombalu (desátý) a kapitána Petra 
Janouše, který obsadil 17 místo. Vojta Šic 

obsadil 21 pozici. Naši výpravu doplnil Pavel 
Římovský (26 místo a Honza Jílek 37)

Výsledky a fotogalerie:
http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Rohozecky_soudek_2016/#
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V sobotu 18.6 uspořádal náš oddíl v konferenční 
sále centra Babylon turnaj mládeže k ukončení 
školního roku a hráčské sezony 2015-2016. 
Našim mládežníkům jsme při této příležitosti 

rozdali trička s naším logem, které pro nás 
připravila spol. MARTY. 

Pro účastníky jsme připravili sedm sad pohárů, 
pro vítěze kategorií náš sponzor akce Wellness 
Centrum Babylon přichystalo celodenní 
vstupenky do Aquaparku. Dalšími sponzory akce 
byly Krajský úřad Libereckého kraje a Magistrát 
města Liberce za mediální podpory regionální 
televize RTM+.

Na tento oddychový turnájek se v doprovodu 
trenérů a rodičů sešlo rovných 50 mládežníků 
včetně početných výprav z DDM Varnsdorf, ZŠ 
Partyzánská Česká Lípa, ZŠ Josefův Důl a ŠK 
Libštát.

Pro všechny účastníky jsme po skončení 
turnaje připravily spolu s Wellness Centrem 
Babylon hromadnou volnou zábavu v místním 
parku zábavy „LUNAPARK“. Přestože zpočátku 
to vypadalo, že této možnosti využije málo 
účastníků, tak nakonec mládežníci přesvědčili 
svůj doprovod k návštěvě akce a vstupenky jsme 
museli několikrát přiobjednávat.

Při samotném turnaji došlo i k několika 
zajímavým momentům. Zápis výsledku 2-2, zápis 
obráceného výsledku či nechtěného odebrání 

vstupenky do Aquaparku (mládežník si jej spletl 
s letáčkem a za vrácení sklidil od všech potlesk). 
Celkovým vítězem se stal suverénně Kryštof 
Hofman s 8 body, před Pavlem Haasem 7,5 
a prvním ze skupiny 6,5 bodových, Filipem 
Dolenským. Ceny a diplomy jsme vyhlašovali po 
kategoriích.

Honza Malec rozdal pře vyhlášením výsledků 
poslední medaile a diplomy pro vítěze celoroční 
soutěže - 1. ročníku GP ŠSLK mládeže (2014 – 
2015).
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Letní Babylon Open mládeže
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Letní Babylon Open mládeže - galerie vítězů, výsledky:
http://www.sachy-slavia-lbc.cz/index.php/mladez/195-letni-babylon-open-mladeze

Fotogalerie:

http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/
Open_Babylon_Liberec_mladeze/#



 Zlatá Praha - Open B
Pavel Římovský – 5. místo

Pavel na archivním foto s mládeží.

Velice pěkné umístění vybojoval Pavel Římovský 
na souběžně hraném turnaji s Mitropa Cupem. 
S 5,5 body obsadil páté místo, ale zejména si 
připsal 171,2 FIDE rtg +/- bodu, což je unikát. 
Je vidět že práce s dětmi a zejména příprava se 
vyplácí a tím může být svým mladým svěřencům 
příkladem. 

“ Dobrý den,
 
 blíží se svátek všech šachistů, jelikož 20. 
červenec je oficiálně a celosvětově Mezinárodním 
dnem šachu. 

V ŠSČR budeme moc rádi, když se připojíte k 
oslavám. Ať už uspořádáním menšího turnaje 
či propagační akce, nebo prostě jen volnými 
partiemi s Vašimi kamarády. K nim můžete 
využít třeba místa zapojená do projektu Tady se 
hrají šachy (www.chess-cafe.cz), nebo stolky v 
projektu Šachy na ulici (www.piananaulici.cz/
sachy-na-ulici). 

Všechny partie sehrané v ČR na Mezinárodní 
den šachu se pokusíme sečíst, takže nám o nich 
neváhejte dát vědět na adresu kmk@chess.cz . 

Propozice dvou akcí, o kterých zatím víme, že 
se 20.7. budou konat, najdete v příloze. Pokud 
na Mezinárodní den šachu budete v Pardubicích 
nebo v Liberci, budeme rádi, když se pořádaných 
akcí zúčastníte.  

Mějte se hezky,

Martin Petr “

Český šachový on-line portál    www.sachy.cz

1 Nový Filip   7,5 44 1635 48
2 Koper Štefan  7 44,5 1631 48
3 Kalvach Ladislav  6,5 45 1652 49
4 Kučera Josef   6 39 1453 41
5 Římovský Pavel  5,5 43,5 1696 47

Celkové pořadí:
http://chess-results.com/tnr220400.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&flag=30&wi=984

 Pozvánka na Mezinárodní den šachu
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Mezinárodní den šachu 
20. července 2016 

Tyršovy sady, Pardubice 

 

Program:  

-  od 13 do 18 hodin, vstup volný (od 18:00 se hrají v 
blízké Tipsport aréně turnaje G1 až G3 Czech Openu) 

-  možnost zahrát si simultánku s GM Martinem Petrem 
pro všechny příchozí až do vyčerpání počtu šachovnic, 
dárky pro úspěšné účastníky 

-  řešení šachových úloh o ceny 

-  zahradní šachy, pořádání zápasu Pardubice-Liberec 
přes online hernu šachy.cz 



               

Program a předpokládané akce 11,00 - 20,00

11h - volné hraní na zahradních šachovnicích
video spoty s šachovou tématikou … 

13h netradiční formy šachu (ukázky s možností hry)
  šachy pro tři, Bughouse šach, Fischerovy šachy

 14h - průběžné simultánky a volné partie příchozích
15h soutěž pro děti v řešení úloh

průběžně:
představení oddílů Liberce  

představení tréninkového centra mládeže
představení projektu Šachy do škol

představení škol a školních kroužků, DDM
představení on-line herny z Liberce

… se zaměřením pro mládež, seniory a tělesně postižené
připravujeme on-line zápas mezi městy Liberec, Pardubice

od 17 do 20 hodin turnaj v bleskovém šachu 
 

pozvání představitelů Šachového svazu ČR a Krajského svazu LK
pozvání představitelů magistrátu a kraje

RTM+ reportáž 

TJ Desko, TJ Lokomotiva Liberec a TJ SLAVIA Liberec pořádají
v rámci programu Liberecké pláž
20.7.2016 Mezinárodní den šachu

 

www.deskoliberec.cz             www.sachy-slavia-lbc.cz      www.tj-loko-liberec.webnode.cz/sachy/
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Pořadateléon-line

Poznámka: rozmístění zahradních šachů a stolú je orientační a není v měřítku.
K zahradním šachům předpokládáme 3 velké slunečníky. Nad stoly párty stany.   



Již cesta na zámek byla dobrodružná. Panovalo 
vedro a dusno a to bylo pravděpodobnou příčinou 
havárií osobního automobilu do autobusu, kterým 
z Prahy přijížděla má kamarádka a doprovod 
na akci … takže hned přes hodinu zpoždění. 
Dopravci, po menším zdržení, přispěchal na 
pomoc autobus Jabloneckých hasičů a z Liberce 
jsme vyjížděli téměř v poledne.  

Samotná akce se pořadatelům opravdu povedla. Navštívili jsme zámecký jarmark, prošli okolí zámku, 
pivovaru a renovovaný park zámku s pecí na chleba, kterou využívali první osadníci tohoto území. 
Ve Svijanské restauraci jsme si dali výborný oběd a šli na připravené akce, které se odehrávaly na 
i před pódiem nádvoří zámku.  

www.sachy-slavia-lbc.cz

Otevření Svijanského zámku a pivovar

V sobotu dne 26. 6. 2016 jsem podnikl výlet na 
slavnostní otevření zámku Svijany, který vlastní 
od roku 2013 PIVOVAR SVIJANY. Po dvouleté 
rekonstrukci je zámek, poprvé ve své historii, 
otevřen veřejnosti.
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Otevření Svijanského zámku a pivovar

Po slavnostním proslovu a představení průběhu rekonstrukce zámku, sponzorů a partnerů, ředitel 
Pivovaru Svijany pan Roman Havlík provedl slavnostní přestřižení pásky, jejíž část si zájemci 
mohli odnést domů na památku. A že jich bylo …. dokonce, při prvním pokusu, na samotného 
pana ředitele páska nezbyla. Naštěstí byla připravená druhá … a o to více se dostalo na zájemce 
cenného suvenýru.

Po slavnostním přestřižení pásky jsme šli na prohlídku zámku. A opravdu stojí za návštěvu. V 
expozici se návštěvníci seznámí nejen s historií zámku, ale i s bohatou historií osídlení nejbližšího 
okolí. Po našich prapředcích se v blízkosti zámku našlo velké množství žárových pohřebišť, která 
jsou stěžejní součástí expozice.

Po kávě jsme vyrazili na prohlídku samotného pivovaru. Znovu se zde odrážela historie … tentokrát 
pivovarnictví. Zdejší pivovar patří k jednomu z nejstarších u nás a spolu se zámkem čelily skutečné 
hrozbě likvidace (zámek z důvodu nezájmu a zanedbání a pivovar z důvodu konkurence, která jej 
koupila s cílem postupné likvidace).

Obojí je již minulostí a zdejší pivovar patří na našem trhu k šestému s největším výstavem piva.

O zámku a pivovaru se můžete dočíst i zde:
http://www.ceskym-rajem.cz/magazin-cesky-raj/139-navstivte-od-25-cervna-zamek-svijany-ochutnejte-nove-pivo-
zamecky-maz
http://www.pivovarsvijany.cz/index.php/novinky-a-akce/novinky/181-obnovazamkuvesvijanech
Fotogalerie: http://sachyslavia.rajce.idnes.cz/Svijany-otevreni-zamku_pivovar/



Ze stránek ŠSČR 

MČR juniorů v rapid šachu opět ve Vyškově

10. - 11. září proběhne ve vyškovském Hotelu 
Dukla mistrovství České republiky juniorů a 
dorostenců v rapdi šachu. STK již schválila 
oficiální propozice. Přihlášky posílejte nejpozději 
do 1. září

179. díl V šachu  

Premiéra aktuálního dílu je na programu dnes v 
14:10 na ČT sport. Hostem bude David Navara, 
se kterým se vrátíme k ČEZ Chess Trophy, 
zavzpomínáme na Viktora Korčného a podíváme 
se na ukázky hry našich reprezentantů na Mitropě. 
Uvidíte reportáže z turnaje v Teplicích, MČR škol 
a mimo jiné i záchrany jednoho lidského života.

Tradiční soutěžní otázka: Po kolikáté naše 
reprezentace vyhrála šachový Mitropa Cup? 
Odpověď pošlete prosím do konce července na 
adresu soutez@chess.cz .

Můžete se podívat na adrese 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10111941499-v-sachu/.

Český šachový on-line portál    www.sachy.cz

Rozpis Grand-Prix ČR v rapid šachu 2016/2017 

STK schválila rozpis GP v rapidu na blížící 
se sezónu. Zájemci o zařazení turnaje do 
seriálu Grand-Prix nechť pošlou přihlášku do 
konkurzu nejpozději do 20.7.2016. Podmínky 
pro pořadatele i rozpis je ke stažení:
http://www.chess.cz/www/assets/files/souteze/gp/1617/Rozpis_GP1617.pdf

www.sachy-slavia-lbc.cz



Tréninkové stránky mladých šachistů na: www.janwe.cz

Šachový klub TJ Slavia Liberec 

děkuje Všem sponzorům a partnerům za podporu při přípravě a pořádání 
Poháru ČR družstev v rapid šachu a Mistrovství ČR družstev v bleskovém šachu.

Videospot naleznete zde, reportáž v buletinu číslo 17
http://www.sachy-slavia-lbc.cz/index.php/mcr-db/111-pohar-a-mistrovstvi-cr-v-rapid-a-blesk-sachu-druz-

stev-zna-viteze

 Regionální aktuality najdete na našem webu: www.sachy-slavia-lbc.cz

Fotogalerie z  turnajů naleznete: www.sachyslavia.rajce.idnes.cz

Email předsedy klubu: vojtech.sic@seznam.cz

Email pro web a buletin: sachy.slavia.lbc@seznam.cz

www.sachy-slavia-lbc.cz

Turnajový kalendář
14.- 31.7.2016 XXVII. ročník mezinárodního festivalu šachu a her CZECH OPEN Pardubice
23. - 30.7. Open Desko Liberec.

    20.7. Mezinárodní den Šachu - pozvánky do Pardubic a Liberce
5. - 12. 8. 2016 III. ročník OPEN LETNÍ PRAHA
10. 9. „Turnovský Granátt“. Kulturní centrum Střelnice, Markova 311, Turnov
17.9. Open Slavia - 1. turnaj VC LK mládeže
24.9. - 25.9. Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev.a Pohár ČR v rapid šachu družstev. 
1.10. Fejfarův memoriál - propozice
28.9 - 4.10. Novoborská šachová Corrida 2016   http://www.nss.cz/kladivem-do-skla 
GM David Navara FIDE ELO 2744   - GM  Jon Ludvig Hammer FIDE ELO 2668

Propozice k turnajům: http://www.sachy-slavia-lbc.cz/index.php/regionalni-turnaje


