
 

 

ŠK ZIKUDA Turnov, z. s. a Šachový svaz České republiky 

pořádají 

Mistrovství ČR 2020 v bleskovém šachu družstev 
Open 

 

Všeobecná ustanovení:  

Pořadatel: ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 

Řídící orgán: STK ŠSČR 

Ředitel turnaje: Ing. Zdenek Maršálek, tel: + 420 602 365 904 

Termín konání: sobota 12. 9. 2020 

Místo konání: Kulturní centrum Střelnice, Markova 311, Turnov 

Právo účasti: Čtyřčlenná družstva oddílů registrovaných v ŠSČR (do naplnění kapacity 
hracího sálu dle pořadí přihlášek). Maximálně šestičlenná soupiska. 
V sestavě družstva bojujícího o pořadí v MČR je povolen start jednoho 
cizince nebo jednoho hosta, pokud byl tento hráč na soupisce některého z 
družstev daného oddílu v praktickém šachu 2019/2020. 

Přihlášky: Elektronicky do 31. 8. 2020 na email: tomas.duran@seznam.cz (Tomáš 
Ďúran) spolu s platbou vkladu; po termínu jen do vyčerpání kapacity hrací 
místnosti. 

Vklad: 800 Kč za družstvo 

Platba: Spolu s přihláškou do 31. 8. 2020 na číslo účtu: 43-7633060267/0100 
s variabilním symbolem 3xxxxx (rapid), či 4xxxxx (blesk) či 34xxxxx (za xxxxx 
dosadit kód oddílu dle registrace v databázi ŠSČR 
(https://www.chess.cz/vyhledavani-oddilu/). 

Technická ustanovení:  

Předpis: Hraje se podle Pravidel FIDE pro bleskový šach (článek B4 pro celou soutěž), 
Soutěžního řádu ŠSČR a Pravidel soutěže. 

Tempo a systém: Tempo 2 x 3 min + 2 s na tah, švýcarský systém na minimálně 15 kol (dle 
počtu účastníků). 

Hodnocení: 1. počet zápasových bodů (3-1-0); 
2. Buchholz ze zápasových bodů; 
3. součet skóre ze všech utkání; 
4. Buchholz ze skóre krácený o výsledek družstva s nejnižším skóre; 
5. Buchholz ze skóre; 
6. los. 

Zápočet ELO: Výsledky budou zaslány na FRL-blesk. 

Cenový fond: Cenový fond: 8.000 Kč, 5.000 Kč, 3.500 Kč, 2.000 Kč, a 1.500 Kč, věcné ceny. 
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Časový plán: Prezence 8:30 – 9:15, zahájení v 10:00, předpokládaný konec v cca 16 hod. 

Rozhodčí: Kateřina Šimáčková, Zdenek Maršálek, Tomáš Ďúran 

Námitky: Bude ustanovena tříčlenná námitková komise, zastupující v daném okamžiku 
řídící orgán soutěže. Případná námitka se podává se vkladem 200 Kč. Tento 
vklad bude vrácen v případě kladného vyřízení, v opačném případě propadne 
ve prospěch pořadatele. 

Závěrečná ustanovení: Hrací materiál zajišťuje pořadatel. Po celou dobu turnaje platí v hrací 
místnosti zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů a používání 
elektronických komunikačních prostředků pro všechny zúčastněné (vyjma 
obslužná PC pořadatele). 
Zajištěno běžné občerstvení včetně teplých jídel v rámci Kulturního centra.  
Parkování přímo na parkovišti u Kulturního centra. 

Možnost zajištění ubytování v Turnově a okolí naleznete na tomto odkazu. 
http://www.infocentrum-turnov.cz/cs/sluzby/ubytovani-8.html 
 
Možnost zajištění stravování v Turnově a okolí naleznete na tomto odkazu. 
http://www.infocentrum-turnov.cz/cs/sluzby/stravovani-7.html 
 
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro 
zápočet turnaje na LOK, FIDE a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby 
pořadatelů a jejich sponzorů. 

 
 

Ing. Jan Malec, předseda STK ŠSČR Ing. Zdenek Maršálek, ředitel turnaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


