
Jednota Československé obce legionářské a Spolek vojenské historie Valtice, z. s. 
pod záštitou Nadačního fondu LEGIE 100, FOSFA a. s. Břeclav a Obec Hlohovec 

ve spolupráci se Šachovým klubem Hustopeče, z.s. 

Vás zve na 1.ročník turnaje v rapid šachu družstev mládeže 

Memoriál Československých legionářů 

Pohár Vlasty JAKUBOVÉ 
Hlohovec 2017 

 
Mezinárodní šachový turnaj družstev mládeže 

a 

Přebor okresu Břeclav žákovských družstev 
 

 
 

Termín:   Sobota 4. 11. 2017 
 

Místo konání:   Kulturní dům Hlohovec 
 

Ředitel turnaje:  Mgr. František Trávníček (travnicek.f.frantisek@seznam.cz) 
 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Luboš Kuchynka (lubos.kuchynka@tiscali.cz) 

 
Systém hry:   7 kol švýcarským systémem 

 
Tempo hry:   2 x 15 minut na partii 

 
Složení družstev: 4 členná družstva dívek i chlapců  

složená z 3 hráčů ročníku 2002 a mladších a 1 hráče ročníku 2005 
a mladšího. 

Družstvo je složeno pouze z hráčů jednoho klubu nebo kroužku, 
hostování není přípustné. 

 
Soupisky: Předloží vedoucí družstev před začátkem turnaje ke schválení 

hlavnímu rozhodčímu. Pořadí hráčů na soupisce během turnaje 

nelze měnit. 
 

Oprávnění k účasti: Družstva z klubů a kroužků z území okresu Břeclav 
a dále pořadatelem pozvaná družstva z regionů mimo okres 

Břeclav a ze zahraničí 
 

Hraje se podle aktuálních „Pravidel šachu FIDE“. 
 

Vklad do turnaje:   200,-- Kč/družstvo 
 

Termín přihlášek:  Do 15.10.2017 na adresu ředitele turnaje 
 
Strava:  zajištěn pitný režim formou samoobsluhy, teplý oběd v průběhu 

přestávky po 4 nebo 6 kole s ohledem na rozhodnutí pořadatele 
 

 
Srdečně zvou pořadatelé ! 



P R O P O Z I C E  

Memoriálu čs. legionářů – Pohár Vlasty Jakubové 

Mezinárodní šachový turnaj družstev mládeže - Hlohovec 2017 

Jednota Československé obce legionářské a Spolek vojenské historie Valtice, z. s. 

pod záštitou Nadačního fondu LEGIE 100, FOSFA a. s. Břeclav a Obce Hlohovec 

vyhlašuje pro družstva mládeže 

Memoriál československých legionářů – Mezinárodní šachový turnaj družstev 2017 

Spojený s Přeborem okresu Břeclav žákovských družstev 

Jedná se o jednodenní turnaj mládeže. Turnaj bude probíhat formou soutěže čtyřčlenných družstev 

s tím, že družstvo bude mít zástupce v následujících věkových kategoriích:  

 
1. žáci ročníku 2005 a mladší – 1 člen družstva 
2. žáci ročníku 2002 a mladší – 3 členové družstva 

 
Právo účasti mají jen členové uvedených kroužků nebo klubů. Hostování není povoleno 

 

Hraje se podle aktuálních „Pravidel šachu FIDE“. 
Tempo a systém hry určuje dle skutečné účasti hlavní rozhodčí. Předběžně se počítá se 7 koly a 

tempem 15 minut na partii pro každého hráče. 

 
Soutěž proběhne dne 4. listopadu 2017 v KD Hlohovec.  
Počet družstev max. 8: 

 

ŠK Hustopeče 
ŠK Drnholec 

ŠK Mikulov na Moravě 
ŠK TJ Poštorná 

ŠK Velké Pavlovice 

ŠK Lanžhot 
ŠK Brezová pod Bradlom 

ŠK Krajanský spolek Komenský Vídeň 
 

V případě, že se některé družstvo nezúčastní, může být nahrazeno jiným náhradním družstvem. 

Pořadatel si vyhrazuje právo zvýšit počet startujících družstev, vždy však o sudý počet. 

 
Soutěž je opět v plném rozsahu řízena pořadatelem, který zajistí. 

 

8 x šachové soupravy s elektronickým záznamem tahů 
Potřebný počet běžných šachových souprav 

Prostory pro uskutečnění turnaje 
Dataprojektor pro promítání průběžných výsledků a rozpisu jednotlivých kol 

Tiskárnu, drobné kancelářské potřeby 

Hlavního rozhodčího 
Potřebný počet sálových rozhodčí  

1 zapisovatele výsledků 
Fotodokumentaci 

Občerstvení 



Hrací systém: každé družstvo s každým, hráči jsou proti sobě nasazováni podle pořadí na soupisce, 

schválené hlavním rozhodčím před začátkem turnaje. 

  
Vklad do turnaje 200,-- Kč/družstvo 

 
Termín přihlášek: 

Předběžný do konce dubna 2017 

Závazný termín přihlášek včetně předběžné soupisky do 30. 9. 2017 
 

Strava: zajištěn pitný režim formou samoobsluhy, Teplý oběd v průběhu přestávky po 4 nebo 6 kole 
s ohledem na rozhodnutí pořadatele 

 

Po odehrání partie je soutěžící povinen opustit hrací sál, během hry je soutěžící povinen zachovat 
ticho a klid s ohledem na ostatní soutěžící. 

 
Vedoucí družstev ručí za své členy týmu. 

 

Protest nebo reklamaci může podat hráč zvednutím ruky u přiděleného sálového rozhodčího. 
Případné námitky k rozhodnutí rozhodčího řeší hlavního rozhodčí, jenž má právo konečného 

rozhodnutí. 
 

Výsledky budou zveřejňovány průběžně tištěnou formou a po každém kole i formou elektronickou 

pomocí promítání na dataprojektoru. 
 

 

Záštitu nad turnajem poskytla 
 

FOSFA a. s. Břeclav 

Nadační fond LEGIE 100 
Obecní úřad Hlohovec 

 

 
 
 

 
 

 


