
 

 

 

 

V rámci Českých akademických her BRNO 2012  

pořádají  

Vysoké učení technické v Brně 

a 

Šachový klub Lokomotiva Brno ve spolupráci s Šachovým svazem České republiky 

pod záštitou děkana Fakulty chemické VUT v Brně prof. Ing. Jaromíra Havlici, DrSc. 

 

 OTEVŘENÉ AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR  

V RAPID ŠACHU čtyřčlenných družstev 

 

Termín:     neděle 10. června 2012 

Místo:     FCH VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno 

    Souřadnice GPS:  49°13'51.911"N, 16°34'42.388"E   

Spojení: tramvaj č. 12 a č. 13, konečná zastávka Technologický park 

Startují:  studenti českých vysokých škol (včetně zahraničních studentů) 

  zaměstnanci a absolventi vysokých škol v České republice 

 

Hrací systém:   švýcarský 9 kol, 2x15 minut na partii  

(družstva jsou nasazena podle průměrného národního ELO prvních 4 hráčů uvedených na soupisce, družstvo nese název vysoké školy, kterou 

reprezentuje, na soupisce může být uvedeno max. 5 hráčů, při startu náhradníka se jednotlivé šachovnice posouvají, v průběhu soutěže nelze 

soupisky měnit ani doplňovat) 

Pomocné hodnocení:  1. počet zápasových bodů (výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů), 

2. počet partiových bodů (skóre),  

3. součet partiových bodů všech týmových soupeřů (Buchholz), 

4. součet partiových bodů všech týmových soupeřů, se kterými družstvo vyhrálo plus polovina 

partiových bodů všech týmových soupeřů, se kterými remizovalo (SB), 

5. součet partiových bodů všech týmových soupeřů kromě soupeře, který získal nejvyšší počet 

partiových bodů, a kromě soupeře, který získal nejnižší počet partiových bodů (střední Buchholz) 

Při volném losu získá družstvo 2 zápasové body a 50% bodů do skóre. Při nenastoupení soupeře 

získá družstvo 2 zápasové body a 100% bodů do skóre. 

Ředitel turnaje:    Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D. 

Hlavní rozhodčí:    Mgr. Miroslav Hurta, Fide arbiter 

Časový rozpis:    8.3o – 8.5o   prezentace 

9.oo – 14.45   vlastní průběh turnaje 

14.oo – 15.oo   vyhlášení výsledků 

 

Startovné:    družstva studentů – ZDARMA, pouze pro přihlášené přes svou VŠ 

družstvo zaměstnanců nebo absolventů – 320 Kč  



 

Ceny:    absolutní vítěz – 3 000 Kč, věcné ceny pro nejlepší družstva zaměstnanců a absolventů 

    nejlepší 3 družstva studentů – 2 000 Kč + titul Akademický mistr ČR, 1 000 Kč, 500 Kč 

    (prvních šest studentských družstev získává body do hodnocení škol v rámci ČAH Brno 2012) 

Cenový fond platí při minimálním počtu 15 družstev a účasti alespoň čtyřech vysokých škol. Při menší účasti bude adekvátně krácen.  

 

Přihlášky:   studenti – do soutěže je musí přihlásit VŠ v termínu16.4. – 31.5.2012 (na katedře nebo ústavu 

TV získají další informace o možnostech ubytování, případných příspěvcích na dopravu aj. a 

současně se registrují u Ing. Břetislava Eichlera na adrese eichler@schody-dna.cz   

    ostatní – do 9. června 2012, Ing. Břetislav Eichler, eichler@schody-dna.cz   

 

Šachový materiál:  v termínu nepřihlášení účastníci turnaje přinesou dvě soupravy šachů a dvoje šachové hodiny 

 

Různé:  Informace o organizaci a zabezpečení Sportovních přeborů vysokých škol včetně kontaktů 

na katedry a ústavy TV na vysokých školách jsou zveřejněny na adrese 

http://www.caus.cz/caus/dokumenty . 

 Informace o organizaci a zabezpečení Českých akademických her Brno 2012 budou zveřejněny 

na adrese www.ceskeakademickehry.cz . 

 

 

 

 

 

Předseda komise šachu:      Ředitel soutěže: 

 

………………………………      …………………………………… 
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