
Pozvánka  

 na 18. ročník 
 

Mezinárodní rychnovský šachový festival 

a M ČR seniorů 

20. – 28. srpna 2016 
 

 

1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 

2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 

3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let 

4) O šachového krále seniorů nad 80 let 

5) RAPID SENIOR (9 kol, 2x7 min. + 3 sec.) 

6) RAPID SENIOR TEAM 4čl. družstva 

(9 kol, 2x7 min. + 3 sec.) 

 

 
 

 
 

Pořadatel: Region Panda, z. s.  Rychnov n. K. www.panda-rk.cz 
 

Ředitel turnaje, hlavní rozhodčí, přihlášky: Jiří Daniel 
 Region Panda, z. s.   

Panská 1492, Společenské centrum 

 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 mobil: 777 124 775 

 e-mail: panda.daniel@tiscali.cz 

Hlavní rozhodčí: Jiří Daniel, R I. tř. 

Rozhodčí u PC a na sále: Ing. Martin Šmajzr , ÚR 

Rozhodčí na sále: David Pokorný, R III. tř. 

Turnajový bulletin: Martina Marečková, Jan Chasák, Karolína Tuzarová, Martin Buločkin 

Pořadatel: Mgr. Petra Tuzarová 

http://www.panda-rk.cz/


Harmonogram turnajů seniorů 

Pátek 19. srpna 
14:00 - 18:00 Příprava sálu, 14-22 ubytování, do 18 h. prezence v sále, po 18 h. na tel. 777 124 775 

Sobota 20. srpna 
  9:00 - 15:00 Prezence, ubytování 

15:30 – 15:50 Zahájení 

16:00 1. kolo 

Neděle 21. srpna 
  9:00 OPEN RAPID jednotlivců 2x7 min. + 3 sec. na 9 kol 

16:00 2. kolo 

Pondělí 22. srpna 
  9:00 Seminář – téma bude aktualizováno 

16:00 3. kolo 

19:00-22:30 Společenský večer všech účastníků festivalu 

Úterý 23. srpna 
  9:00 Program pořadatele 

16:00 4. kolo 

Středa 24. srpna 
16:00 5. kolo 

17:00 Program města 

21:30 KINO v JÍZDÁRNĚ 

Čtvrtek 25. srpna 
16:00 6. kolo 

Pátek 26. srpna 
  9:00 7. kolo 

14:00 - 20:00 Autobusový výlet 

Sobota 27. srpna 
  9:00 8. kolo 

14:00 - 17:30 RAPID SENIOR TEAM 2x7 minut + 3 sec. na 9 kol 

Neděle 28. srpna 
  9:00 9. kolo 

13:00 Slavnostní zakončení seniorských turnajů a zakončení festivalu. 



Technické podmínky turnajů 1 - 4 

Hrací sál a prezence:  Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou, Panská ulice 

Ubytování: 

DOMOV MLÁDEŽE Javornická ul. a ulice TGM Rychnov n. K. 

Společné sociální zařízení pro 10 pokojů na patře, umyvadlo na pokoji. 

Společná lednička v budově s omezenou kapacitou. Internát po rekonstrukci. 

* samostatné ubytování (obsazeno 1 lůžko na pokoji, hráči nad 60 let): 

360 Kč za jedno lůžko a noc. 

Spolubydlícího si je možné dohodnout na místě. 

* dvoulůžkový pokoj – 230 Kč za jedno lůžko a noc/8 nocí 1840 Kč 

X – trojlůžkový pokoj – 210 Kč za lůžko a noc/8 nocí 1680 Kč 

Ubytování na necelý pobyt si zajišťují účastníci sami. 

X – garsonky v Domově mládeže 

Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC a televizí v cenách 680 Kč za dvě osoby a noc nebo 

750 Kč za tři osoby a noc zajišťuje po individuální dohodě pořadatel. 

HOTELY a PENZIONY 
V Rychnově nad Kněžnou nabízejí ubytování v cenách 700 – 2400 Kč ve dvoulůžkových 

pokojích. 

Parkování: 

V sousedství internátu, kde jsou účastníci ubytováni. Klidné místo pod okny budovy, kde se byd-

lí. Neplacené nehlídané parkoviště. 

Přihlášky zasílejte na adresu ředitele turnaje do 30. 6. 
Uveďte příjmení, jméno, titul, ELO (není povinné, alespoň přibližně), oddíl, ročník narození, ad-

resa, e-mail, požadavky na ubytování (samostatně nebo ve dvojici, s kým). Stačí poslat e-mailem. 

Pokud máte zájem o levnější ubytování a nemáte spolubydlícího, napište SPOLUBYDLÍCÍHO 

NABÍDNĚTE. 

Požadavky na ubytování v rychnovském Domově mládeže uspokojíme v pořadí podle došlých 

přihlášek až do naplnění kapacity internátu. 

Přihlášky zaslané po termínu + 100 Kč. 

Účastníci platí všechny platby na místě při prezentaci hotově. 

Požadavky na ubytování doručené po termínu 30. 6. 2015 nutno konzultovat telefonicky 

z důvodu omezené kapacity ubytování v internátech. 

Do turnaje budou přijati jen hráči, kteří budou mít uhrazen vklad v okamžiku ukončení prezence.  

Později prezentovaní (po 15. hodině až do skončení 1. kola mohou začít od 2. kola). 



Technické podmínky turnajů 5 a 6 

RAPID SENIOR 

Přihlášky se přijímají nejpozději 10 minut před zahájením turnaje, vklad 200 Kč, účastníci tý-

denního turnaje seniorů 100 Kč. Věcné ceny minimálně pro 40 účastníků. 

RAPID TEAM (novinka!) 

Přihlášky se přijímají v hracím sále do čtvrtka – vklad 200 Kč, potom nejpozději 10 minut před 

zahájením turnaje, vklad 280 Kč. Věcné ceny minimálně pro třetinu týmů. Startují družstva oddí-

lů, hosté oddílů v mistrovských soutěžích dospělých v sezoně 2015-16 jsou považováni za oddí-

lové příslušníky, povolen 1 host. V družstvu může být max. 1 hráč 40-50 let (ten může přijet jako 

speciální posila jen na tento turnaj „na zvykání“) 1 hráč 50-60 let, ostatní nad 60 let. O pořadí 

rozhoduje 1. počet zápasových bodů (3-1-0), 2. Skóre, 3. Vyšší průměrný věk týmu čtyř hráčů, 

kteří sehráli nejvíc utkání v turnaji RAPID TEAM. Povolen 1 střídající náhradník. 

RAPID turnaje budou započítány na ELO-rapid. 

Umožníme prezentaci firem v rámci festivalu 

Dohody o sponzoringu a dary dohodněte na telefonu 777 124 775 – Jiří Daniel. 



PROPOZICE TURNAJŮ 1 - 4 

Hraje se podle pravidel FIDE, SŘ a těchto propozic: 

Právo účasti: 
A) hráči nad 50 let, tím se rozumí nar. 1966 a starší (mohou hrát i ženy nad 30 let, nar. 1986 a starší) 

B) hráči nad 60 let, tím se rozumí nar. 1956 a starší 

C) hráči nad 70 let, tím se rozumí nar. 1946 a starší 

D) hráči nad 80 let, tím se rozumí nar. 1936 a starší 

Každá kategorie má svůj samostatný turnaj. Pro nedostatek účastníků hraje kategorie nad 80 let 

obvykle společně se „sedmdesátníky“. 

Švýcarský systém na 9 kol. 

O pořadí rozhoduje: body, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger, progress, los 

Tempo 

90 minut + 30 sekund na každý provedený tah – zapisuje se celá partie 

Čekací doba 
30 minut 

Turnaje A-D se započítávají  na ELO FIDE i na národní ELO. 

Tituly 

Vítězové turnajů A, B, C s platnou registrací u ŠSČR obdrží titul Mistr České republiky 

v kategorii seniorů. Pořadí hráčů nad 80 let bude vyhodnoceno jen z účastníků turnaje C nebo 

samostatného turnaje D (muselo by startovat alespoň 8 hráčů nad 80 let). 

Ženy: 

V případě účasti alespoň 3 hráček s platnou registrací u ŠSČR v  každém z turnajů získá nejlépe 

umístěná hráčka titul Mistryně České republiky v příslušné kategorii seniorek. 

Vklad: 
Kategorie nad 50 a nad 60 let 500 Kč, kategorie nad 70 let 400 Kč, kategorie nad 80 let a ženy 

všech kategorií 300 Kč. 

Krajští přeborníci mají 100 Kč slevu, nutno doložit potvrzením krajského svazu – e-mailem 

s tabulkou soutěže došlou do 19. srpna 2016. 

Pro nejlepší hráče budou stejně jako v předchozích letech připraveny pěkné věcné upomínkové 

ceny – šachoví králové a šachové královny z keramiky. Zvláštní cenu obdrží nejstarší účastník 

turnaje a nejlepší žena – seniorka. 

Partneři festivalu: 

Šachový svaz ČR, Královéhradecký kraj, Město Rychnov n. K., Uniprint s. r. o. Rychnov n. K., Stavitel-

ství Josef Přibyl, Automobilka ŠKODA Kvasiny, VASPO Vamberk. 

Mediální partneři: 

Český rozhlas Hradec Králové, Rychnovský deník, Orlický týdeník, Rychnovský zpravodaj, 

www.panda-rk.cz 

Záštitu na Rychnovským šachovým festivalem převzal 

Ing. Karel Janeček, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje

http://www.panda-rk.cz/


CENOVÝ FOND 

Šachový svaz ČR finančně podpoří Mistra ČR v kategorii nad 50 let (v turnaji A) a nejlepšího hráče 

s platnou registrací u ŠSČR v kategorii nad 60 let (v turnaji B), který splňuje podmínku účasti 

pro kategorii nad 65 let na MS 2016 seniorů, a to na úhradu nákladů účasti na MS 2016 seniorů 

v Mariánských Lázních částkou až 5.000,- každého. 

Kategorie A) hráči nad 50 let 

1. místo 3 000 Kč 

2. místo 2 000 Kč 

3. místo 1 000 Kč 

4. místo 600 Kč 

5. místo 400 Kč 

Kategorie B) hráči nad 60 let 

1. místo 4 000 Kč 

2. místo 3 000 Kč 

3. místo 2 000 Kč 

4. místo 1 500 Kč 

5. místo 1 000 Kč 

6. místo 800 Kč 

7. místo 700 Kč 

8. místo 600 Kč 

9. místo 500 Kč 

10. místo 400 Kč 

Kategorie C) hráči nad 70 let 

1. místo 3 000 Kč 

2. místo 2 000 Kč 

3. místo 1 000 Kč 

4. místo 600 Kč 

5. místo 400 Kč 

Kategorie D) hráči nad 80 let 

  Při účasti 1-2 hráčů  3-7 hráčů 8 a více hráčů  

1. místo     400 Kč  500 Kč 1 000 Kč 

2. místo     300 Kč  300 Kč    700 Kč 

3. místo     -   200 Kč    500 Kč 

Prémie pro veterány: 

Pokud hráč nad 80 let uspěje v nižší věkové kategorii C, může získat i dvě finanční ceny! 

Hráči vyšších věkových kategorií mohou startovat v libovolné nižší věkové kategorii podle své 

volby při přihlášce a prezentaci a budou vyhodnoceni jen v rámci této věkové kategorie.  

Nejlepší žena turnajů A) – D)  400 Kč, při účasti 5 a více žen 2. místo 300 Kč 
(rozhoduje 1. nejvyšší počet bodů, 2. nejvyšší umístění, 3. vzájemná blesk. partie).  

Kategorie žen se vyhodnocuje z pořadí turnajů A, B, C, D rozhodujícím kritériem je 1. počet dosažených bodů, 2. 

lepší umístění v turnaji.  

 

Při rovnosti bodů se ve všech kategoriích ceny dělí systémem HORT mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno 

cen. 


