
Hotel LUŽNICE Planá nad Lužnicí 

    

    

http://www.hotel-luznice.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠACHklub Tábor 
 

pořádá  
 

Mezinárodní velikonoční turnaj 2018  

„O pohár Mistra Jana“ 
4. ročník 

se zápočtem na Elo FIDE  

pro hráče max. do 2200  
 

   

Naše krédo: Poznávejte krásy naší vlasti 

 

Hotel Lužnice Planá n.L. 2018 
www.hotel-luznice.cz/ 

 

Termín: 29. března – 1. dubna 2018 

www.sachklub.cz 
 

 

 

http://www.sachklub.cz/


Základní informace: 
Místo:  Hotelu Lužnice Planá n.L.  
  ČSLA 41 
 

Činovníci turnaje: 
Ředitel:  Mgr. Vladimír Doležal  607 935 164 

Organizátor: Jaroslav Odehnal  602 840 598 

Hl. rozhodčí: bude určen před turnajem 
 

Účastníci: 
Akce je určena pro všechny hráče registrované  

i neregistrované z České republiky i zahraničí. 

Turnaj je rozdělen do dvou (tří) skupin 
 

Program: 
Čtvrtek 29. března 2018  

do 16,30 hod.  - prezence účastníků  

17,00 hod.   – 1. kolo  

Pátek 30. března 2018 

09,00 hod. – 2. kolo  

14,00 hod.  – 3. kolo 

Sobota 31. března 2018 

09,00 hod.  – 4. kolo  

14,00 hod.   – 5. kolo 

Neděle 1. dubna 2018 

09,00 hod.  – 6. kolo  

14,00 hod.   – 7. kolo 

Vyhlášení: 15 minut po konci poslední partie 
 

Tempo hry: 
2x 60 min + 30 sek za tah. Partie se zapisují. 
 

Systém hry:  
Turnaje se hrají švýcarským systémem na 7 kol 
 

Cenový fond včetně věcných cen. 
Minimálně 15.000,- Kč pokud neklesne počet hráčů 

ve skupině KOTNOV pod 14 hráčů  

 

 

 

Skupiny: 
Turnaj „KOTNOV“  
hráči s elem ČR či FIDE nad 1700 bez rozdílu 

Pořadatel má právo turnaj „dosudit“ 

 

Turnaj „LUŽNICE“  
hráči s elem ČR či FIDE pod 1700 

Pořadatel si vyhrazuje právo, že v případě nižšího počtu 

hráčů u skupiny „Kotnov“ (pokles pod 14 hráčů), spojit 

skupiny a ceny upravit.  

 

Pokud bude více jak 10 hráčů s elem pod 1200 (mimo ela 

FIDE), pořadatel může vytvořit samostatnou skupinu pro 

tyto hráče. 
 

Nasazení v turnajích: 
1.FIDE elo, 2. LOK ČR, 3. nasazovací elo  

Hráč nemá právo hrát nižší skupinu turnaje, která 

neodpovídá seřazení hráčů podle ela FIDE/ČR, pokud 

nejsou skupiny spojeny.   
 

Přihlášky – viz tiskopis: 
Závazně do 25. března 2018 včetně – na mail 

sachklub.tabor@seznam.cz a zaplacením startovného na č. 

ú. 199 574 406/ 0300.   

Přihláška po termínu    +100,- Kč 

Storno po uzávěrce přihlášek   -100,- Kč 
 

Startovné do turnaje včetně zápočtu na FIDE 
Hráči:  

Elo FIDE/ČR nad 2000   300,- Kč 

Elo FIDE/ČR nad 1700            350,- Kč 

Elo FIDE/ČR pod 1699   400,- Kč 

Hráči bez vt. a s elem do 1300  450,- Kč 

Hráč, který nesplňuje podmínky pro turnaj KOTNOV, ale 

má elo nad 1600 (FIDE/ČR) včetně, může hrát skupinu 

KOTNOV za zvýšenou cenu +200,- Kč. 

 

 

 

 

 

Slevy: 
Medailisté z některé této akce mládeže:  

MČR 2018, MČR rapid 2017, M-Čech a Moravy 2017 a 

všechny ženy a dívky, důchodci r. 1953 a starší, mládež 

r.2005 a mladší          – 100,- Kč 

Slevy se nesčítají. 

 

Ceny garantované - finanční: 
Turnaj „KOTNOV“ 
1. místo – 4.000,- Kč  2.místo – 2.000,-Kč            

3. místo – 1.300,- Kč   4. místo –    800,- Kč 

5. místo –    500,- Kč 

Nejlepší hráč ročník 1999 a mladší: 500,- 
 

Turnaj „LUŽNICE“ 
1. místo – 2.000,- Kč    2. místo – 800,- Kč    

3. místo –    600,- Kč    4. místo – 500,- Kč 

5. místo –    400,- Kč 

Nejlepší hráč ročník 2005 a mladší: 500,- 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nižšího počtu hráčů 

skupiny a ceny upravit. Bude zveřejněno před zahájením. 
 

Další ceny obou turnajů: 
Nejstarší a nejmladší hráč 
 

Další věcné ceny turnaje „LUŽNICE“ mimo hráčů na 

1. - 5. místě: 
Nejlepší dívka do 18 let, nejlepší žena nad 18 let, nejlepší 

hráč/ka do 8, 12 a 16 let včetně. Hráč bere jen jednu cenu. 
 

Služby pro účastníky: 
Bližší info na webu turnaje. Jde zejména o ubytování, 

stravování, parkování a volný čas. 

 

Sledujte  

www.sachklub.cz 

mailto:sachklub.tabor@seznam.cz

