
Šachový klub Pravonín, z.s. 
(www.sachypravonin.webnode.cz) 

ve spolupráci s Městským domem dětí a mládeže Vlašim, 

příspěvková organizace a za vydatné podpory sponzorů Vás 

srdečně zvou na: 

Šachový turnaj rodinných dvojic v Pravoníně 

14. ročník  

 

Datum konání: 25.2.2023 

Místo konání: Spolkový dům Pravonín čp. 50 (nutné přezůvky) 

Ředitel turnaje: Lukáš Filip 

Hlavní rozhodčí: Vladimír Horák 

Losování a rozhodčí: Petr Havelka 

Program: 

• Prezentace 8:15 – 9:00 

• Zahájení 9:00 – 9:15 

• Utkání 1. -7. kolo 9:15 – 15:45 

• Vyhlášení výsledků 16:00 – 17:00 

Právo startu: 

• Rodinné dvojice (sourozenci, rodiče + děti, prarodiče + děti, bratranci, sestřenice, 

strýčkové + děti, tetičky + děti, příbuzenské vztahy do synovců a neteří) 

• Podmínkou účasti je, že jeden z účastníků ve dvojici je narozen v roce 2005 a mladší  

Hrací systém: švýcarský systém na 7 kol, tempem 2x 20 minut na partii, podle pravidel FIDE 

pro Rapid šach 

Startovné: každý účastník 150 Kč (dvojice 300 Kč) 

http://www.sachypravonin.webnode.cz/


Cenový fond: Každý účastník dostane věcnou cenu. 

Celkové pořadí: 

• 1. místo (putovní pohár, medaile, diplom, pohár, věcná cena) 

• 2. místo (medaile, diplom, pohár, věcná cena) 

• 3. místo (medaile, diplom, pohár, věcná cena) 

Věková kategorie: 

• Kategorie do 40 let (1. místo, 2. místo, 3. místo) 

• Kategorie 41 let – 60 let (1. místo, 2. místo, 3. místo) 

• Kategorie 61 let - ∞ let (1. místo, 2. místo, 3. místo) 

Nejlepší šachovnice: 

• 1. šachovnice (1. místo, 2. místo, 3. místo) 

• 2. šachovnice (1. místo, 2. místo, 3. místo) 

Speciální kategorie: 

• Nejmladší šachista/ka 

• Nejstarší šachista/ka 

Hrací materiál: šachovou soupravu + funkční šachové hodiny doveze každá dvojice 

Občerstvení: po celou dobu turnaje bude k dispozici bufet s běžným občerstvením 

Přihlášky: 

• Petr Havelka: havelka.sachy@wo.cz 

• Kopie přihlášky Lukáš Filip: lukas.filip888@gmail.com, tel: 722 407 110 

• Případné dotazy směřujte na ředitele turnaje 

Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit u neregistrovaných účastníků Rtg podle výsledků z 

minulých ročníků, pokud budou mít oba účastníci Rtg, musí být na první šachovnici ten s 

lepším elem. 

Do přihlášky uveďte: název rodinné dvojice a kdo bude hrát na 1. a kdo na 2. šachovnici, dále 

jméno a příjmení a celé datum narození, klub, za který budete startovat nebo 

neregistrovaný. 

Přihlášky uzavřeme v pátek 24.2.2023 v 18:00 hodin 

Pozor máme omezenou kapacitu – max. 50 dvojic (100 šachistů) 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Za organizátory: Lukáš Filip 

mailto:havelka.sachy@wo.cz

