
3. ročník Vánočního turnaje školních družstev 

v šachu 
 

Datum:  17.12.2021 

Místo konání:  VŠTE, Okružní 517/10, 370 01 Č. Budějovice 

   V případě nepříznivé hygienické situace bude turnaj sehrán Online v pátek 17.12.2021 
   odpoledne na platformě  https://lichess.org/team/vste-3-vanocni-turnaj 

Pořadatel:   Šachová akademie VŠTE České Budějovice 

Ředitel turnaje: Mgr. Bohumil Garabik  tel. 724 651 939 

Zástupce ředitele: Ing. Rudolf Černík  tel. 604 104 593 

Hlavní rozhodčí: Martin Hejda/Daniel Pražák tel. 602 327 387/602 839 110 

Vypsaný turnaj: Vánoční turnaj školních družstev – 3. ročník 

Účast:   4 – členná družstva žáků škol dle níže uvedených kategorií, registrovaní i neregistrovaní 
   hráči. Počet družstev z jednotlivých škol a počet hráčů v družstvu není omezen. Hráči mohou 
   být na soupisce jen jednoho družstva. Hráč z nižšího stupně může hrát ve vyšší kategorii. 
   Družstvo je zařazeno do kategorie dle věku nejstaršího hráče.  

   Hostování není možné. 

Sídlo školy:  bez omezení 

Kategorie:  A.  1. - 5. třídy základních škol 

   B.  6. - 9. třídy základních škol a odpovídající třídy víceletých gymnázií 

   C.  učiliště, střední školy a vyšší třídy víceletých gymnázií 

   Družstva školských zařízení (např. DDM) budou zařazena dle kategorie nejstaršího hráče 
   družstva 

Systém hry:  Předpokládá se společný turnaj všech družstev švýcarským systémem na 7 kol, tempem 

2 x 20 min s přídavkem 5 s na každý provedený tah. Mezi jednotlivými koly budou cca 

pětiminutové přestávky. 

  Online turnaj švýcarským systémem na 7 kol tempem 2 x 10 min s přídavkem 5 s na 

každý provedený tah. Mezi jednotlivými koly budou cca pětiminutové přestávky. 

  V případě Online turnaje spoléhá pořadatel na fair play všech zúčastněných hráčů. 

Hodnocení:  V turnaji na VŠTE obdrží družstvo za vítězství 3 body, za remis 1 a za prohru 0 bodů. 

 V turnaji, hraném online, rozhoduje součet bodů tří nejlepších hráčů družstva v celkovém 

hodnocení.  

 Nejlepší družstvo obdrží putovní pohár, nejlepší družstva v jednotlivých kategoriích pohár, 

dále diplomy a věcné ceny. Ceny pro nejlepší jednotlivce v kategoriích. 

Startovné:  Turnaj na VŠTE 100,- za družstvo při přihlášce do 14.12.2021, po termínu 150,- Kč. 

   Online turnaj bez startovného. 



Přihlášky:  Předběžné přihlášky zasílejte na e-mail adresu garabik@seznam.cz do 14.12.2021.  

 V přihlášce uvést název školy, kategorii a název družstva, pod kterým bude startovat, 

a zájem o oběd v menze. 

   Online: 

Do přihlášky prosím uvádějte: 

Jméno a příjmení, přezdívka na online platformě lichess.org, rok narození, 

kategorie, název školy, případně i název šachové klubu. 

 

Důležité informace: 

Rozhodnutí o formě turnaje bude vydáno nejpozději ve čtvrtek 16.12.2021 na webu  http://chess.vstecb.cz, kde 
budou rovněž aktuální informace. Přihlášení účastníci budou informováni e-mailem. 

V případě hraní Online budou veškeré informace, jak se přihlásit do týmu a přímý odkaz na turnaj uvedeny na 
webu http://chess.vstecb.cz 

Pro použití Lichess je potřeba mít zaregistrovaný účet. Doporučujeme v předstihu vyzkoušet. 

 

Časový program: 

Turnaj na VŠTE: 

  8:45 – 9:15 Registrace družstev 

  9:30  Zahájení turnaje 

  9:35  1. kolo 

  Po 4. kole přestávka na oběd 

  15:30  Předpokládaná vyhlášení výsledků, závěr turnaje 

 

Turnaj Online: 

  15:00 - 15:59 Přihlášení hráčů do turnaje na https://lichess.org/team/vste-3-vanocni-turnaj 

16:00  Zahájení turnaje 

20:00  Odhadované ukončení turnaje 

 

 

                                       


