
Sportovní klub Libědice a Obec Libědice 
 

si Vás dovoluje pozvat k účasti na 12. ročník šachového turnaje 
 

LIBĚDICKÁ ŠACHOVNICE    
 

Startovat mohou registrovaní i neregistrovaní jednotlivci bez omezení. 
 

 
PROPOZICE: 

 
Místo konání:         Obec Libědice, Sál nad místním pohostinství „Kotva“ (jako vždy) 
 
Datum konání:       27.08.2021 Sobota 
 
Ředitel turnaje:      Petr Kučera, Kadaň 

                               Tel. 775 939 705, e-mail: chess.kucera@centrum.cz  
 
Za SK Libědice:     Petr Balog, 438 01 Libědice 

                               Tel.731 495 261, e-mail: balogdesign@centrum.cz 
 

Systém hry:          9 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje 
                            o pořadí progres, počet výher, vzájemný zápas, výsledek proti 1, 2, 3, atd., los. 
 

Tempo hry:           2 x 15 minut, bez zápisu dle pravidel FIDE pro RAPID šach. 
 
Podmínka účasti:      a) Zaslat přihlášku do 26.8.2022, která obsahuje: 
                                        jméno a příjmení, datum narození, u registrovaných ELO, VT, a oddíl.  
 

                              b) Na každého lichého hráče jedna kompletní šachová souprava včetně    
                                   funkčních šachových hodin      

                                  
                                  c) Účastníci, kteří se včas nedostaví k presentaci, nebudou přijati do turnaje  
                                  d) Zpoždění spoje, porucha auta: Je nutné zavolat řediteli turnaje do doby ukončení  
                                      presentace, čekací doba se pak může prodloužit ale pouze s ohledem na odjezdy   
                                      vzdálených účastníků.  
                                      Děkujeme za pochopení. 
 

Startovné:            80,- Kč na jednotlivce, účastníci do 15ti let zdarma, bude vybráno při presentaci 
 
Náklady:               Všichni jednotlivci startují na vlastní náklady (doprava, občerstvení, startovné …) 

 

Časový plán:       prezentace, od 8:30 do 9:15 hod. Zahájení: v 10:00 hodin.  
                             Ukončení a vyhodnocení: odhadovaný čas 17:00 hod.  
                             Polední pauza cca 12:00 – 13:00 hod.  
                             Ostatní občerstvení bude zajištěno cca od 10.00h. 
 
                             Čekací doba je stanovena na 10 min.       
                        
Přihlášky:            Na e-mail. adresy: chess.kucera@centrum.cz  

                                                   balogdesign@centrum.cz 
                     
                    nebo nahlásit požadované údaje u obsluhy pohostinství „Kotva“ v Libědicích  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Poznámka:          Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu nebo systému hry   
                             a to v návaznosti na počtu startujících 
 
Srdečně Vás zveme k účasti na turnaji 
 

                V Libědicích dne 28.06.2022                   Za organizátory: PETR KUČERA – ředitel turnaje 
                                                                                                              PETR BALOG – organizace turnaje                               
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