
Středisko volného času Klíč 

ve spolupráci s Beskydskou šachovou školou 

Vás zve  

Vánoční šachový turnaj dvojic 
 

 Vážení příznivci šachové hry, milé děti, 

 zveme Vás na netradiční šachový turnaj, na kterém nepůjde v první řadě o body a 

vítězství, ale především o příjemně strávené dopoledne s přáteli. Přijděte s maminkou, 

taťkou, dědečkem, babičkou nebo s kamarádem a rozloučíme se s ……. 

„Šachovým rokem 2014“ 

Termín:         sobota 27. 12. 2014 

Místo:            SVČ Klíč, ul. Pionýrů 767 („růžovka“), Místek 

Prezentace:    08.30 - 08.50 hod. 

Zahájení:        09.00 hod. 

Ukončení:      12.30 - 13.00 hod.  

Garant: Surma Antonín / tel. 728 855 086 

Startovné: „pár kousků cukroví“ 

Systém: 7 kol, 2 x 10 minut na partii 

Hodnocení: dvojice před zahájením turnaje určí - kdo bude hrát 1. šachovnici /zpravidla ten 

výkonnostně silnější/ a kdo 2. šachovnici /zpravidla ten výkonnostně slabší 

např. tatínek, maminka atd.    / 

 o pořadí rozhoduje olympijské hodnocení / sčítají se dohromady body dosažené 

v utkání – např. utkání skončilo 1,5 : 0,5, do tabulky si vítězný tým započte 1,5 bodu a 

poražený 0,5 bodu  

Kategorie:  

A.) turnaj rodinných dvojic – dvojice musí mít příbuzenský vztah  

/ sourozenci, děti-rodiče, vnoučata-prarodiče, atd. 

B.) turnaj dvojic – složení družstva je volné 

/ záleží jen na vás, s kterým kamarádem se domluvíte – můžete 

přijít i sami a na místě vám dodáme spoluhráče!          

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé!  
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