
 

 

Motto: Kvalitním tréninkem k mistrovství 

 

 

 

1. Festival šachových turnajů ve Frýdku-Místku 

Organizovaný jako série uzavřených víkendových turnajů na 5 kol 

 

 

8. až 10.června 2012  
 

 

Úvodní slovo: 

 

 Vážení šachoví přátelé! Jsme si vědomi řady překážek spojených s možností seberealizace při 

šachové hře. Jsou to časová a ekonomická náročnost a v neposlední řadě i (ne)dostatek příležitostí 

k účasti v kvalitním turnaji. Eliminovat všechny tyto nároky má za ambici námi zahajovaný cyklus 

Festivalu šachových turnajů. 

 

 Turnaje jsou zaměřeny především na hráče střední a vyšší úrovně šachové výkonnosti a hned 

v úvodu předesíláme, že cílem není boj o ceny, ale vytvoření prostředí pro kvalitní šachový trénink a 

růst, zejména pro hráče s výkonností podle ELO na úrovni 2000 až 2300. 

 

 Každý z vás má zkušenosti, jak to probíhá ve velkých OPEN turnajích, kdy prvních 3 až 5 

partií je jak na houpačce – a teprve potom začínají šachově kvalitní partie se srovnatelnými soupeři, 

které pro šachový růst každého hráče jsou nejpřínosnější. Organizací uzavřených turnajů chceme 

uvedené negativum OPEN turnajů eliminovat nabídkou k účasti v systému uzavřených 6 členných 

(případně 4 členných) skupin pro hráče srovnatelné výkonnosti, kteří by se utkávali každý s každým. 

Těch 5 kol směrujeme do víkendového času (odbourání časové náročnosti) a jelikož není našim cílem 

boj o ceny, tak s účastí pro hráče za symbolické nebo nulové startovné (odbourání ekonomické 

náročnosti)!! 

 

 Nabízíme tedy s malou časovou náročností a nepatrnými finančními náklady odehrát 5 velice 

kvalitních partií podle vaší výkonnosti o víkendu (pátek až neděle). Pro 1. termín nabízíme jen zápočet 

na ELO ČR, ale věříme, že v blízkých dalších cyklech bude hráčská úroveň natolik dobrá, že 

přihlásíme čelní skupiny i k zápočtu na mezinárodní FRL. 

 

 Další informace, jakož i přehled o přihlášených účastnících budete moci sledovat na našich 

webových stránkách www.chessfm.cz  

 

 

http://www.chessfm.cz/


P R O P O Z I C E     F E S T I V AL U 
 

Pořadatel:      Beskydská šachová škola o.s. (dále BŠŠ) 

Hrací místo:   Středisko volného času (SVČ) Klíč ve Frýdku-Místku, ul.Pionýrů 767, Místek 

 

Systém turnajů: uzavřené o šesti hráčích,  tempo 2x60 minut + 30 s/tah se zápočtem na ELO ČR. Z 

důvodů možnosti zařazení všech přihlášených hráčů si pořadatel vyhrazuje právo sestavit 

nejnižší skupiny o čtyřech hráčích, kteří by hráli každý s každým dvoukolově (v sobotu 

trojkolo). 

Pořadatel podle došlých přihlášek a fyzické přítomnosti hráčů nejpozději v pátek 

8.června v 16,40 hodin, seřadí přítomné hráče do skupin po 6 hráčích podle výše ELO z platné 

ELO ČR tak, že skupinu A vytvoří 5 nejvýše ratingovaných hráčů a pořadatel si vyhrazuje právo 

rozhodnout o možnosti zařazení do každé skupiny jednoho talenta do 15 let, jehož ELO nebude 

nižší o více než 60 ELO bodů od 5.hráče ve skupině (v každé skupině může hrát maximálně 1 

talent do 15 let – ročník narození 1997 a mladší). 

U skupin s průměrným ELO do 1600 budou na každé 4 hráče s ELO přiřazeni 2 hráči, 

kteří zatím osobní koeficient nemají – o jmenovitém startu „neelistů“ rozhoduje pořadatel. 

Bude-li „neelistů“ více, tak po obsazení všech míst podle předchozí věty, budou zbylí hrát jen 

mezi sebou bez možnosti zápočtu jejich partií na LOK ČR. 

Bude-li větší zájem o účast hráčů ročníku narození 1997 a mladších, tak budou vytvořeny 

další nezávislé mládežnické skupiny o 6 resp. 4 účastnících. V nejnižších skupinách budou 

vytvořeny podmínky pro možnost zápočtu partií na ČS LOK i pro „neelisty“. 

 

Časový plán:      pro 6 členné skupiny pro 4 členné skupiny 

 1.  kolo   -  pátek     8.6.  od 17,00 hodin pátek     8.6.  od 17,00 hod. 

 2. kolo   -   sobota   9.6.  od 09,00 sobota   9.6.  od 09,00  

 3. kolo    -  sobota   9.6.  od 14,00 sobota   9.6.  od 13,00 

 4. kolo    -  neděle 10.6.  od 09,00 sobota   9.6.  od 17,30 

 5. kolo    -  neděle 10.6.  od 14,00 neděle 10.6.  od 09,00 

 6.kolo neděle 10.6.  od 14,00 

 

Ceny: Hlavní odměnou pro všechny zúčastněné je velice kvalitní tréninková příležitost k odehrání 

partií se srovnatelnými soupeři – a tudíž potenciál růstu výkonnosti. 

Pořadatel soutěž dotuje jen symbolicky a stanovuje ceny: 

pro skupiny s průměrným ELO 2000 a výše podle umístění 1. - 500,- Kč, 2. - 300,- Kč  

pro další skupiny pak vždy jen pro vítěze 1. - 300,- Kč 

mládežnické skupiny bez finančních cen 

Pozn.: v případě rovnosti bodů se cena dělí rovným dílem. 

 

Startovné: Účast pro hráče s ELO 2100 a vyšším bez startovného, pro hráče s ELO 2000 a vyšším 

50,- Kč, pro ostatní 100,- Kč na hráče (členové BŠŠ 70,- Kč). V čistě mládežnických 

skupinách (jen hráči nar.1997 a ml.) 50,- Kč. 

Ubytování: na požádání týden před zahájením turnaje můžeme zajistit v Hotelové ubytovně Paskov 

(200 m od SVČ Klíč) dvoulůžkový pokoj v ceně 480,- Kč /noc  

 

Přihlášky: mailem nebo telefonicky na kontakt níže uvedený do středy 6.6.2012 (výjimečně může být 

hráč přijat do Festivalu i bez přihlášky ještě 15 minut před zahájením prvních partií, pokud to 

nenaruší připravené skupiny jednotlivých turnajů) 

        

Kontaktní osoba: Zdeněk Holeksa, tel. 732 959 621, E-mail: z.holeksa@chessfm.cz                    

 

 Ing. Pavel Benčo  

 Ředitel a předseda Rady BŠŠ 

Ve Frýdku-Místku, dne 31.3.2012 

mailto:z.holeksa@chessfm.cz

