
Šachový spolek Železné hory 

pořádá 6. ročník seriálu šachových turnajů pro žáky do 16 let  

CHVALETICKÁ ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA 
 

Úvodem: Chvaletická šachová olympiáda se v roce 2018 bude hrát opět jako 
seriál 3 samostatných turnajů ve třech věkových kategoriích. Do 
celkového hodnocení výsledků olympiády se budou započítávat dva 
nejlépe bodově ohodnocené turnaje každého jednotlivce. 

Místo konání: 1. turnaj se bude hrát v Třemošnici  ve školní jídelně místní 
základní školy současně jako turnaj „O LICHNICKOU VĚŽ“ 
2. a 3. turnaj se bude hrát ve Chvaleticích v kinosálu  a ve velkém 
sálu Domu kultury  

Termíny turnajů: 1. turnaj      sobota   27. 01. 2018 
2. turnaj      sobota   03. 03. 2018 
3. turnaj      sobota   26. 05. 2018 

Ředitel turnajů: Ing. Lubomír Šilar, U Kulturního domu 158, Chvaletice 
mobil:   774 521 088      e-mail:  silar3@seznam.cz 

Rozhodčí turnajů: Ing. Ondřej Jareš, PhDr. Miroslav Tyč, Ing. Jiří Jura 

Časový plán: Ve všech turnajích je prezentace účastníků do 10:15 hodin. Ve 
Chvaleticích se čeká na příjezd vlaku od Pardubic (v 10:02 podle 
JŘ) a příchod účastníků do hrací místnosti. 
10:30 – 15:15    1. – 7. kolo 
15:30   vyhlášení výsledků  

Systém soutěže: Všechny turnaje olympiády se budou hrát švýcarským systémem na 
7 kol s časem 15 minut na partii pro každého hráče a přídavkem 5 
vteřin za každý provedený tah. 
Výsledky budou započítány na rapid ELO ČR. 

Právo účasti: Kategorie A: narození 2009 a mladší 
Kategorie B: narození 2006 a mladší 
Kategorie C: narození 2002 a mladší 
Mladší mohou hrát v kategoriích pro starší, avšak pouze jednu 
kategorii v celém seriálu olympiády. Registrovaní i neregistrovaní.  



Hodnocení výsledků 
turnajů a ceny: 

V každém turnaji bude dle konečného pořadí sestaveno pořadí tří 
nejlepších chlapců a dívek a ti všichni obdrží medaile a diplomy.  
Všichni účastníci každého turnaje obdrží drobné ceny v minimální 
ceně startovného v soutěži.  
Nad rámec těchto cen v nejmladší kategorii A obdrží další drobnou 
cenu každý účastník s rokem narození 2011 a mladší.  

Celkové hodnocení a 
ceny: 

Pro účel vypracování celkového konečného pořadí ve Chvaletické 
šachové olympiádě bude použito ve všech věkových kategoriích 
bodové hodnocení pořadí dívek a chlapců do 10. místa systémem 1. 
obdrží 10 bodů, 2. obdrží 9 bodů atd.  
Do celkového pořadí se zahrnou dva nejlépe sehrané turnaje. 
Chlapci i dívky na 1. – 3. místě obdrží věcnou cenu a každý vítěz 
navíc pohár. 

Kriteria hodnocení 
při rovnosti bodů v 
turnaji: 

a) střední BH 
b) BH 
c) Los 

Při rovnosti bodů v celkovém pořadí olympiády rozhoduje věk, kdy 
mladší je vyhlášen jako lépe umístěný. 

Přihlášky  
do turnajů 

Zásadně na e-mail ředitele turnajů vždy nejpozději v pátek do 18 
hodin v týdnu, kdy se turnaj má konat. Uvádějte příjmení a jméno, 
úplné datum narození, oddílovou příslušnost a údaj o registraci či 
neregistraci. Aktuální rapid ELO přiřadíme před turnajem sami 
všem přihlášeným hráčům. 
Nepřihlášení žáci mohou startovat, mějte však na paměti, že díky 
tomu dochází k časovým ztrátám při zahájení turnaje. 

Startovné: 40 Kč pro každého hráče v každém turnaji bez ohledu na registraci 
či neregistraci a listinu talentů. 

Ostatní informace: Šachový materiál zajišťuje kompletně Šachový spolek Železné hory. 
Občerstvení v Třemošnici zajistí školní jídelna a ve Chvaleticích 
tradičně cukrárna, která je součástí Domu kultury. 

  

Těšíme se na Vaši hojnou účast !! 
 


