
ZŠ Broumovská Liberec, 

Šachová škola Desko Liberec 

a 

TJ Desko Liberec, z. s. 

vás zvou na 
 

Vánoční šachový turnaj 
pro děti a mládež 

XXIII. ročník 
 

  

Termín:  sobota 17. prosinec 2022 
Místo: ZŠ Broumovská, Broumovská 847, Liberec 

Ředitel turnaje: Robert Jančo, r.janco@centrum.cz 

Hl. rozhodčí:  Ivan Kopal 

 

Právo účasti: žáci ZŠ Broumovská, hráči z kroužků TJ Desko a další pozvaní hráči 

 ročník 2006 a mladší 

 turnaj je určen i pro začátečníky, a to i pro neregistrované 

Hrací systém:  

extraliga  - uzavřený turnaj pro 8-10 hráčů s nejvyšším Elo-R, tempo 2x 15 min. + 5 sek. / tah 

1. liga  - open (pokročilí, ročník 2006 a mladší), 7 kol, tempo 2x 15 min. + 5 sek. / tah 

   kategorie st. žáci (2006 a ml.), ml. žáci (2010 a ml.),  

2. liga - open (pokročilí začátečníci, ročník 2010 a mladší), 7 kol, tempo 2x 12 min.+5 sek./tah 

   kategorie ml. žáci (2010 a ml.), nejml. žáci (2012 a ml.) 

3. liga - open (začínající začátečníci, ročník 2012 a ml.), 5 kol, tempo 2x 12 min. + 5 sek. / tah 

 V případě malého počtu účastníků může pořadatel některé skupiny sloučit. 

 

Časový plán:   9:00 – 9:20 prezence 

   9:40 – zahájení turnaje, losování 

   9:45 1. kolo 

 13:00  vyhlášení výsledků a zakončení 3. ligy 

 15:30 vyhlášení výsledků a zakončení 1. a 2. ligy 

 16:30 vyhlášení výsledků a zakončení extraligy 

   

Vklad: 80 Kč 

Ceny: prvních pět v každé kategorii dostanou medaile, věcné ceny minimálně pro 10 nejlepších 

v každé lize (cenový fond min. 15000 Kč) 

 

Přihlášky: do čtvrtka 15. prosince vedoucím kroužků nebo mailem na adresu 

desko.liberec@seznam.cz  

  (pozdější přihlášení je možné jen po domluvě s ředitelem turnaje) 
 

Během turnaje bude zajištěné občerstvení. 
 

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním 

osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením 

jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

Výsledky budou zaslány na zápočet LOK – rapid. 

 

Upozornění: - v hracích místnostech je nutné se přezouvat, vlastní přezůvky si prosím vezměte s sebou  
    

Robert Jančo, ředitel turnaje 
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