
 
 

TJ KRALUPY, z.s. – oddíl šachy 
 

za podpory města Kralupy nad Vltavou a společnosti Citfin 
 

p o ř á d á 
 

5. ročník 
 

Vánočního turnaje  
O pohár starosty města Kralupy nad Vltavou 

 
Termín:   Sobota 21. prosince 2019  

Prezentace od 8:30 do 9:00 hodin  
Zahájení v 9:10 – 9:15 hodin  

 
Místo konání:  Restaurace U Živce, Štefánikova 620, Kralupy nad Vltavou, Lobeček  
 
Právo účasti:  Registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky ročník narození 2003 a mladší.  

Hráči s ELO-R do 1100 startují v turnaji B.  
Hráči s ELO-R 1101–1200 si mohou vybrat v jakém turnaji chtějí startovat.  
Hráči s ELO-R 1201 a vyšším startují v turnaji A.  
 

Systém hry: Turnaj A i B – švýcarský systém na 7 kol 2x15 minut + 5s./tah  
Místní pravidla: platí přiměřeně pravidla FIDE s tím, že nemožný tah  
neprohrává, ale platí dotčeno taženo. Rozhodčí v případě nestandardních 
situací na šachovnici může kdykoliv ukončit partii a rozhodnout o 
spravedlivém výsledku. Výsledky budou zasílány na zápočet ELO.  
Při malém počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo sloučit oba turnaje.  
 

Ředitelka:  Petra Seidlová  
Rozhodčí:  Roman Burda – rozhodčí 2. třídy  

Pavel Popelka – rozhodčí 3. třídy  
 

Přihlášky:  Do pondělí 16.12.2019 do 18:00h na email: Petra.Seidlova@seznam.cz  
a langipavel@seznam.cz  
 

Vstupné:   80 Kč pro hráče i doprovod (v ceně vstupného je zahrnuto startovné a volná 
konzumace jídla a pití z rautových stolů).   
 

Ceny:   Poháry pro vítěze  
Medaile a věcné ceny pro nejlepší hráče  
Věcné ceny pro všechny hráče  
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Sebou:   Na každého lichého hráče kompletní šachovou soupravu.  
Dobrou náladu  
 

GDPR:   Zaplacením vstupného účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný 
zástupce), dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet 
turnajů na LOK a další prezentace výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením 
jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich 
sponzorů.  

 
Zakončení:  Do 17:00h  
 
Různé:   Za hráče odpovídá po celou dobu turnaje jejich doprovod.  
 
Sponzoři a podporovatelé:  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Historii předchozích ročníků, včetně vítězů jednotlivých kategorií, najdete na webových 
stránkách šachového kralupského oddílu: http://www.kralupy.cz/sachy/index.htm  
 

Petra Seidlová, Pavel Langmaier, Pavel Popelka 
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