
KM KHŠS a ŠO TJ Jiskra Hořice pořádá 
 

Krajský p řebor mládeže do 16 let 
 
Termín:  sobota 9.4. a neděle 10.4.2011, sokolovna, Erbenova 1081, Hořice 
Časový rozpis: 
9.4.: 8,30 - 9,00 – prezentace, 9,15 – zahájení, 

9,30 - 11,30 - 1. kolo,  12,00 - 14,00 - 2. kolo, 14,15 - 16,15 - 3. kolo, 
10.4.: 9,00 - 11,00 - 4. kolo,  11,30 - 13,30 - 5. kolo, 13,45 - 15,45 - 6. kolo, 

16,00 - vyhlášení 
Kategorie: H14 - chlapci nar. 1.1.1998 a později, D14 - dívky nar. 1.1.1998 a později 

H16 - chlapci nar. 1.1.1996 a později, D16 - dívky nar. 1.1.1996 a později 
Hrát mohou pouze registrovaní šachisté (a šachistky). Do přihlášky je třeba uvést, 
kterou kategorii si přihlášený vybral, kategorii nelze později měnit. 
Ostatní účastníci mohou sehrát každý den doprovodný turnaj o ceny tempem 20 minut na 
partii a hráče, bez povinnosti zápisu a s vkladem 50,- Kč / turnaj. 
Pravidla:  FIDE, švýcarský na 6 kol, 60 minut na partii a hráče. Pořadatel si vyhrazuje právo 
sloučení kategorií. Partie budou i letos započítávány na elo. 
Postupy na MČ: Saučuk, Macháň, Ptáček, Pražák, prvních pět chlapců v kategorii, dívky 
postupují všechny. 
Při rovnosti bodů rozhoduje postupně: 
1. Střední Buchholz, 2. Buchhoz, 3. Sonnenborn, 4.Progress. 
Rozhodčí: Jiřina Prokopová, Ctirad Matonoha, Jiří John 
Pořadatelé: Vladimír Luštinec, Jaroslav Štefan, Jan Rusnák, Jakub Šafařík, Petr Tázlar a 
další. 
Startovné: 1. Hráči a hráčky z listiny talentů přihlášení do 2.4.2011      0,- Kč 

2. Ostatní přihlášení do 2.4.2011     100,- Kč 
3. Hráči a hráčky přihlášení po 2.4.2011    150,- Kč 

Vratná záloha na dohrání turnaje bude činit 100,- Kč, vybírána bude při prezentaci, 
vracena v průběhu nedělních kol. 
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, oddíl, ELO či VT s e.č. 
Nekompletní přihláška nebude akceptována jako podaná! 
Každý účastník turnaje, který se zúčastní slavnostního vyhlášení, obdrží suvenýr, ti nejlepší 
trofeje a diplomy. Putovní pohár města Trutnova, zvláštní cenu, získá do trvalého užívání 
oddíl, který dovrší 5 vítězství v libovolné kategorii. Dosavadní stav: Hořice a Nový Bydžov 4, 
Třebechovice 3, Jaroměř, Panda Rychnov, Sokol Hradec Králové po 1. V případě dovršení 5 
vítězství více oddíly v jednom ročníku rozhoduje celkové umístění, v případě dvou skupin 
vítězství v H,D 16. 
Přihlášky: john.jiri@seznam.cz, jirina.prokop@tiscali.cz 
Povinnosti účastníků: zodpovědný dozor starší 18ti let přítomný po celou dobu turnaje a 
dohlížející na své svěřence v době, kdy nebudou hrát. 
Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti krádeži či zranění. 
Za pomoc děkujeme všem příznivcům a sponzorům, zejména pak  
MěÚ Hořice a firmám STRIX Hořice s.r.o., Ing. Zbyněk Zatloukal – počítačové služby  
a dalším. 
 
 
Jiří John – pořadatel 
Miroslav Pavlíček - předseda KM 


