
VELKÁ CENA Ústí n. L. 
v šachu čtyřčlenných družstev 2021 

 turnaj seriálu podzimních Velkých cen Ústeckého kraje 2021 / 2022 
sobota 27.11. 2021 

 
Hrací místnost : Dům dětí a mládeže, vchod z Bělehradské (objekt Domu kultury), 

Velká Hradební 19, Ústí nad Labem. 
 
Složení družstev : Čtyřčlenná nar. 2006 a ml. žáků stejného oddílu s max. jedním 
náhradníkem. Chlapci i děvčata, registrovaní i neregistrovaní.  
 
Systém hry : 7 kol švýcarským systémem tempem 2 x 20 minut + 5 vteřin na tah 

bez zápisu dle pravidel pro RAPID šach, přílohy ŠSČR pro bleskový a 
rapid šach. Čekací doba 15 minut.  

 

Rozpis   : Vše dle rozpisu seriálu VC pro rok 2021/2022 na stránce ÚKŠS:  
https://ukss.cz/index.php/52-serial-velkych . (Náležitosti neurčené 
propozicemi se řídí rozpisem v odkaze). 

 
Pořadatel : Z pověření KM ÚKŠS - ŠK Spartak Ústí n. L., www.sachyusti.cz ve 

spolupráci s DDM Ústí nad Labem. 
Ředitel turnaje : Pavel Chrz, vc@sachyusti.cz  tel.: 602 13 99 98. 
Hlavní rozhodčí : Michal Sliva, rozhodčí 2. třídy. 
 
Přihlášky : Výhradně přihlašovacím formulářem na www.vc.sachyusti.cz   
 do 22.11. počet týmů za klub. 

do 25.11. soupiska (možno změnit) a zodpovědný doprovod.  
 

Startovné  : 300 Kč za družstvo, 500 Kč po termínech (viz přihlášky). 
Materiál  : Včas přihlášená družstva (počet do 22.11.) nemusí vozit materiál. 

Ostatní přivezou 2 šachy, 2 fungující hodiny.  
 
Ceny  : Poháry pro prvá 3 družstva, cena pro nejúspěšnějšího hráče na 

každé šachovnici. Dále věcné ceny pro všechny, včetně cen tajných a 
losovaných. Ceny se předávají osobně a pouze na slavnostním zakončení. 

 
Občerstvení            : V průběhu turnaje – káva, čaj, vody zdarma. Včetně čoko, oplatek 

v automatu za Kč. Přes ulici pekárna/cukrárna Aplica včetně baget, řízků atp.  
Harmonogram:   08:45 – 09:35  Prezence. 

 09:45 – 10:00  Zahájení. 
 10:10 – 17:10   Turnaj, 1. - 7. kolo.  
 17:30 – 18:00  Vyhodnocení turnaje v kinosále DDM. 

 
Zápočet do LOK : Turnaj se započítává do národní listiny v rapid šachu. 
     
Upozornění  : Možnost pořádání turnaje se řídí „vyššími předpisy“ aktuálními k danému 

dni, nařízením vlády ČR, hygienou atp. Aktualizujeme na  
www.vc.sachyusti.cz  
  Řídíme se pravidly pro GDPR dle zveřejnění na ŠSČR: 
https://www.chess.cz/gdpr-pokyny-k-ochrane-osobnich-udaju-pro-cleny-sscr/ 

 
    V Ústí n. L.  29. 10. 2021 

Radek Ulrych        Pavel Chrz   
za KM ÚKŠS       předseda ŠK Spartak Ústí n. L  
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