
 

     Šachový klub TJ Valašské Meziříčí  

 pořádá           

           8. ročník šachového turnaje 

   „Memoriál PhDr. Jiřího Zajíce“  
Tímto zveme všechny hráče a hráčky šachu, registrované i neregistrované, zejména mládež, 

na šachový turnaj. Zde můžete poměřit své umění a sílu a bojovat o finanční či věcné ceny.  

 

Datum konání:          neděle 19. května 2019 

Místo konání:            kasárna Černá hora ve Valašském Meziříčí, Žerotínova 1370 

Ředitel turnaje:    Josef Novák,  e-mail:  joska43@seznam.cz  tel.: 776 142 513 

Rozhodčí:                    Josef Kovařík, e-mail: jos.kovarik@seznam.cz tel.: 605 740 292 

Hrací systém:             švýcarský systém na 9 kol, losování dle programu SwissManager 

  2 x 12 minut plus 4 vteřiny za každý tah dle pravidel FIDE pro rapid šach 

Kritéria hodnocení: při rovnosti bodů rozhodují další kritéria 1) střední Buchholz   

      2) Buchholz   

      3) Sonneborn-Berger   

4) větší počet výher 

Program:                     8:00 - 8:30     prezence 

                                      8:30 - 9:00     zahájení, losování 

                                      9:00 - 15:30    1. - 9. kolo 

                                     13:00 - 13:30    přestávka na oběd 

                                     15:30     vyhlášení výsledků, předání cen 

Startovné:                 hráči do 18 let             100 Kč (v ceně oběd) 

                                     hráči nad 18 let           200 Kč (v ceně oběd)                   

Přihlášky:                   e-mailem na adresu rozhodčího turnaje nejpozději do 17. května 2019, 

                                    uzávěrka v 19:00 hod, do turnaje může být přijato maximálně 70 hráčů 

Hrací materiál:          zajistí pořadatelé  
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Cenový fond:            1. místo   -  2.500 Kč a pohár                  

2. místo   -  1.500 Kč a pohár              

3. místo   -  1.000 Kč a pohár                      

4. místo   -  800 Kč                                 

5. místo   -  700 Kč                         

6. místo   -  600 Kč    nejlepší do 15 let - 200 Kč a pohár                              

7. místo   -  500 Kč            nejlepší do 18 let - 300 Kč a pohár                

8. místo   -  400 Kč           nejlepší žena - 300 Kč                               

9. místo   -  300 Kč   nejlepší muž nad 65 let - 500 Kč               

10. místo -  200 Kč   nejstarší hráč - 200 Kč 

Celkem cenový fond 10.000 Kč. 
 

                                     

Turnaj je organizován za podpory místních firem ve Valašském Meziříčí. 

 

                               

 

 

   Město Valašské Meziříčí 

 

 


