
XIV. MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ 

 

O pohár starostky města 

          Český Těšín 

 
Přihlášky budou přijímány na turnajovém servisu:  

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2360/index.html?l=pl 

V kolonce rozhodčí /sedzia/ - Karol Linert 

 

Turnaj pořádá město Český Těšín 

Cílem turnaje je popularizace šachu a regionu 

I. Organizátoři: 

Město Český Těšín a DDM Český Těšín 

Šachový oddíl Slavoj Český Těšín 

Ředitel turnaje:    Ing. Ernest Gibiec 

 
II. Čas a místo: 

Datum: 01. 05. 2019, startovní listina se uzavírá v 8:50. 

Místo: Český Těšín, KaSS Střelnice, ul. Střelniční 256/1. 

 
III. Systém a tempo hry: 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_2360/index.html?l=pl


Švýcarský systém na 10 kol – MOKATE SYSTÉM – následně se 
mění tempo hry: 

1 – 3 kolo – blitz – 5 minut pro každého hráče. 

4 – 10 kolo – blitz – 10 minut pro každého hráče. 

 

 
IV. Podmínky účasti: 

Účast je otevřená pro všechny - hráči bez omezení věku a 
výkonnosti. 

Kapacita místnosti je omezená. Jistotu účasti dává, když rozhodčí 
příjme 

podanou přihlášku (formou formuláře na webu ChessArbiter.pl).  

Dále potvrzení účasti a zaplacení vkladu v den konání turnaje do 
8:50!!!  

Po této době budou do turnaje zapisováni hráči, kteří se předem 
nepřihlásili. 

V. Časový harmonogram: 

8:10 – 8:50 registrace a zaplacení vkladu přihlášených hráčů a 
registrace předem nepřihlášených hráčů 

8:50 – 9:00 zaplacení vkladu do turnaje přijatých předem 
nepřihlášených hráčů 

9:00 - 9:30 slavnostní zahájení 

9:30 – 14:30 turnaj 

14:30 – 15:00 slavnostní zakončení 

VI. Startovné: 

Poplatek uhrazený v den konání turnaje, a to 120 Kč. nebo 20 zł. 

 

Organizátor má právo v individuálních případech změnit výši 
startovného nebo odstoupit od jeho přijetí. 



 
VII. Ceny v turnaji 1. 5. 2019: 

I. – pohár starostky města Český Těšín 

Peněžní ceny: 

I. – 2500 Kč, II. – 2000 Kč, III. – 1500 Kč, IV. - 1000 Kč, V. - 800 Kč,   
VI. – 700 Kč, VII. – 600 Kč, VIII. – 500Kč, IX. – 400 Kč, X. - 300 Kč, XI 
– 300 Kč, XII – 300 Kč 

ženy: I – 1200 Kč, II – 600 Kč, III – 300 Kč. 

Nejlepší senior, nejlepší žák a nejlépe umístěný hráč TJ Slavoj 
Č. Těšín získají balíček firmy Naturprodukt. 

Podmínka obdržení ceny je účast na závěrečném ceremoniálu. 

Pokud dotyčný není přítomen, cenu obdrží další hráč v pořadí. 

 

 
VIII. Financování: 

Město Český Těšín hradí náklady spojené s organizací a také 
sponzoruje peněžní ceny. 

Hrací místnost dává k dispozici KaSS Střelnice. 

Bude zajištěno drobné občerstvení v průběhu turnaje. 

 
IX. Rozhodčí:  

Hlavní rozhodčí: Kawulok Marek, Mitura Václav. 

V turnaji platí aktuální pravidla FIDE. Rozhodnutí provedená 
rozhodčím v průběhu turnaje jsou konečná. 

 
X. Další: 



Organizátor není zodpovědný za škody vzniklé v souvislosti 
s účastí hráčů v turnaji. 

Účastníci si pojištění vyřizují sami. 

Účastníci souhlasí s uveřejněním svého jména a fotografie. 

Může dojít ke změně propozic, ale pouze do 7 dní před turnajem. 

Finální interpretace propozic je v moci organizátora. 

Termíny a místo konání se také může změnit (nepředpokládáme). 

Přihláška do turnaje znamená souhlas s podmínkami. 

Rezignace přihlášeného hráče bez informování organizátora bude 
mít vliv na jeho přijetí do dalších turnajů. 

                                         

                                         

                           Organizátoři 

 

 


