
 

               MĚSTSKÁ LIGA  

              šachových špuntů 

     Vážení rodiče, 

     nabízíme vám, a především vašim dětem seriál čtyř šachových turnajů. Hlavním cílem je 

dát dětem možnost vyzkoušet si své šachové umění a pomocí městské ligy je vhodně 

motivovat ke zvyšování šachové výkonnosti a účasti na šachových turnajích. 

Každému dítěti, které se v sobotu 27. dubna zúčastnilo turnaje „O šachové království“ 

přiřadíme své ”ELO”, tj. osobní ohodnocení výkonnosti šachisty. Nemusíte se obávat, 

pokud jste se turnaje nezúčastnili, v tom případě hráči přiřadíme nasazovací ELO. Na 

základě výše ELO pak děti rozdělíme do několika šachových lig. 

 

Jakým systémem se bude hrát? „ML“ se bude konat pravidelně, co čtrnáct dní v pátek od 

16.00 do 18.00 hod. Cena jednoho turnaje bude 30,-Kč  

Hráči budou rozděleni do skupin po šesti hráčích, kde se střetnou každý s každým. Po 

skončení se každému vypočte nové aktuální ELO a podle jeho výše bude zařazen do jedné z 

lig od Extraligy až např. po 10. ligu. Děti tedy budou po každém turnaji postupovat, ale 

možná i sestupovat do různých lig, a to, jak doufáme, bude pro mnohé z nich velká 

motivace. 

Výhodou tohoto typu turnajů bude, že se mezi sebou budou utkávat hráči výkonnostně si 

velmi blízcí a tím odpadnou někdy nerovné boje silnějších se slabšími. Budeme rádi, 

zúčastní-li se děti co nejvíce turnajů, ale není podmínkou sehrát všechny turnaje. Jinými 

slovy, i jedna účast potěší 😊! 
 

 

” Městská liga šachových špuntů“ 
www.chessfm.cz 

 
 

Termín:  17. 5. (31. 5. a 14. 6.)  
 

Místo:  SVČ KLÍČ Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 767, Místek, budova A 

 

Garant:   Antonín Surma / tel. 728 855 086, a.surma@chessfm.cz 

Prezence:   15.30 - 15.50  

Zahájení:   16.00  

Ukončení:   18.00 

 

Vklad:                   30 Kč za jednotlivá kola (není podmínka se všech kol účastnit) 

 

Systém:   uzavřené skupiny po 6 hráčích, každý s každým, celkem pět partií  

 

Ceny:   diplomy, účastnické listy, sladkosti  

 

Výsledky:   najdete na: www.chessfm.cz 

 

Těšíme se na vaši účast 
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