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Letní řešitelská soutěž 2019 
 

Opět po roce pro Vás trenéři Beskydské šachové školy připravili letní řešitelskou soutěž. Každý týden budou na 

stránkách Beskydské šachové školy a zároveň rodičům rozeslány nové diagramy. Na vyřešení digramů, krom 

posledního kola, máte vždy 2 týdny s tím, že řešení je nutno poslat do příslušné nedělní půlnoci (Řešení diagramů 

prvního kola je nutné poslat do Ne 14. 7. 2019 včetně). Na vyřešení poledního kola bude jen jeden týden a opět řešení 

bude nutné poslat do nedělní půlnoci. 

Diagramy jsou rozděleny do tří kategorií – do ELO 1300, 1301 – 1600 a nad 1600. Pro zařazení do kategorie se použije 

vyšší FELO nebo ELO platné k 1. 7. 2019. 

 

Způsob řešení: 

U každého diagramu je vždy uvedeno, kdo je na tahu (BNT, CNT). Vaším úkolem je napsat celé řešení. Tím je myšleno 

všechny tahy až do matu, zisku materiálu či případného jiného úkolu uvedeného u diagramu. Pokud v rámci diagramů 

je více možností, napište všechny tyto varianty (jejich větvení). 

Každý správně vyřešený diagram se počítá!!! 

 

Odesílání řešení: 

Probíhá pomocí emailu na adresu soutez@chessfm.cz. Do předmětu uveďte „Letní řešitelská soutěž“ + týden, pro který 

posíláte řešení. V textu emailu pak vždy uveďte kategorii, pro  kterou posíláte řešení, a označení diagramu v této 

kategorii (Číslo uvedeno vpravo od diagramu od 1-9). 

 

Bodování: 

Za každý správně vyřešený diagram ve své nebo vyšší kategorii (dle ELO) obdržíte 1 bod. V případě správného vyřešení 

diagramu z nižší kategorie získáte 1 pomocný bod. O pořadí rozhodují body. V případě rovnosti bodů budou 

rozhodovat mezi řešiteli, kterých se to týká, pomocné body. 

 

Ceny: 

Vítězové v každé kategorii získají pohár a stejně tak v každé kategorii budou oceněni první tři nejlepší řešitelé. 

 

Termíny: 

1. kolo – 14. 07. 2019   5. kolo – 11. 08. 2019   9. kolo – 01. 09. 2019 

2. kolo – 21. 07. 2019   6. kolo – 18. 08. 2019 

3. kolo – 28. 07. 2019   7. kolo – 25. 08. 2019 

4. kolo – 04. 08. 2019   8. kolo – 01. 09. 2019 

 

 

 

       Na spousty vyřešených diagramů se těší  

       Trenéři z BŠŠ 
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