
Šachový oddíl TJ ENERGETIK Chvaletice  
pořádá 

2. ročník seriálu šachových turnajů pro žáky do 15 let  
 

CHVALETICKÁ ŠACHOVÁ OLYMPIÁDA 
 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 
 
Místo konání   Dům kultury ve Chvaleticích  
Termíny turnajů 1.2.2014      15.3.2014      26.4.2014     10.5.2014  (vždy sobota) 
Ředitel turnaje         Ing. Lubomír Šilar 
Hlavní rozhodčí Ondřej Jareš 
Časový plán do 10:30 prezentace (čeká se na příchod dětí od vlakového spojení 

z Kolína a Pardubic) 
10:30 – 15:00      I. – VII. kolo 
Do 15:30 vyhlášení výsledků, předání cen. 

Systém soutěže   Všechny turnaje olympiády se budou hrát švýcarským systémem na 7 kol 
ve třech skupinách (rozdělených dle věkových kategorií).  
Tempo hry 15 minut na partii pro každého hráče.  

Právo účasti Nejmladší kategorie      A     (děti narozené po 1.1. 2004) 
Mladší kategorie           B      (děti narozené po 1.1. 2001) 
Starší kategorie             C      (děti narozené po 1.1.1998) 
Věkově mladší děti mohou hrát ve starší kategorii, ale pouze v jedné (dle 
vlastního výběru)  po celou dobu konání olympiády.  
Mohou hrát chlapci a dívky registrovaní i neregistrovaní v ČŠS. 

Hodnocení výsledků 
Ceny 

V každém turnaji (věkové kategorii) bude sestaveno konečné pořadí a 
předány diplomy a věcné ceny pro hráče na 1. – 3. místě. 
Dále bude v každém turnaji (věkové kategorii) vyhodnoceno pořadí dívek 
na 1. – 3. místě s předáním diplomů a věcných cen. 
Drobné ceny obdrží všichni účastníci v každém turnaji. 
Speciální ceny obdrží děti narozené po 1.1.2007. 
Pro účel celkového hodnocení bude použito bodové ohodnocení pořadí 
deseti nejlepších v každé věkové  kategorii systémem: 

1. místo:         10 bodů          
2. místo:           9 bodů         atd.   až   10. místo:            1 bod 

O pořadí ve všech sehraných turnajích bude rozhodovat:  
1. počet získaných bodů 
2. střední BH 
3. BH 
4. datum narození (mladší bude vyhodnocen jako lepší) 

O konečném  pořadí v celém cyklu Chvaletické šachové olympiády 
bude rozhodovat: 

1. součet bodů získaných za umístění ve třech turnajích z celé série, 
pokud se hráč(ka) účastní všech čtyř turnajů olympiády, škrtá se 
mu(jí) nejméně bodově ohodnocený turnaj  

2. datum narození (mladší bude vyhodnocen jako lepší) 
Ceny za konečné pořadí v celém cyklu Chvaletické šachové olympiády 



budou předány při závěrečném vyhodnocení celé soutěže (po skončení      
4. turnaje dne 10.5.2014). 
Obdrží je vždy 5 nejlepších v dané věkové kategorii a 3 nejlepší dívky 
v dané věkové kategorii.  
Absolutní vítěz každé věkové kategorie obdrží pohár. 

Přihlášky Zasílají se e-mailem na adresu: silar3@seznam.cz (nejpozději ve čtvrtek 
večer před sobotou, ve které se bude turnaj hrát). 
V přihlášce je nutno uvádět:  
Jméno a příjmení, přesné datum narození,  oddílovou, školní nebo 
zájmovou příslušnost a věkovou kategorii (B,C), pokud bude mladší hrát 
v katogorii věkově starší než mu z hlediska věku skutečně přísluší. 

Startovné 30 Kč za každého hráče (jednotný pro všechny účastníky v každém turnaji).  
Startovné v celém cyklu olympiády (4 turnajů) je možné si předplatit 
částkou 100 Kč za  hráče, složenou  při prvním turnaji 1.2.2014. 

Materiál Kompletně zajistí pořadatel soutěže. 
Občerstvení Zajištěno v cukrárně a restauraci v Domě kultury ve Chvaleticích. 
 


