
 

 

Šachový oddíl  TJ Žďár nad Sázavou 

ve spolupráci s Active – SVČ Žďár n. Sáz. 
pořádá  tradiční 

 

Mikulášský turnaj mládeže 
hraný zároveň jako 2.turnaj Ligy Vysočiny mládeže 

2022/2023 
Propozice: 
Účast:  Hráči a hráčky   narození v roce 2007 a mladší, 

registrovaní v Šachovém svazu ČR  i neregistrovaní 
Termín: Sobota  3.12.2022   

Místo:  Sokolovna, Doležalovo nám.528/3, Žďár nad Sázavou 

deset minut chůze od vlakového i autobusového nádraží. 
(souřadnice GPS 49.5604742N, 15.9410053E) 

Ředitel turnaje:  Josef Fišar st. tel.:731285780,  e-mail:  josef.fisar.st@post.cz 
 

Hrací systém: Soutěž jednotlivců, dva samostatné turnaje, sloučené dle kategorií, závěrečné vyhodnocení 
dle kategorií. 

   M-turnaj   švýcarský systém na 8 kol,  2x15 minut + přídavek 5 sekund za tah 

H08, D08   – chlapci, dívky narozeni 2015 a mladší 

H10, D10 – chlapci, dívky narozeni 2013 a 2014 

S-turnaj    švýcarský systém na 6 kol,  2x20 minut + přídavek 5 sekund za tah 

  H12, D12 – chlapci, dívky narozeni 2011 a mladší 
H14, D14 – chlapci, dívky narozeni 2009 a 2010 

H16, D16 – chlapci, dívky narozeni 2007 a 2008 

  V případě nízkého počtu hráčů v některém turnaji se bude hrát jeden společný turnaj 
 

Přihlášky: Do 29.11.2022  řediteli turnaje (e-mailem, telefonem) 
 

Startovné: 100,- Kč za jednoho hráče,  vybírá se při prezentaci 
 

Zahájení: Prezentace  8.00 - 8.50 hod,   1.kolo  začíná v 9.10 hod. 
 

Ceny:  Věcné pro většinu účastníků, putovní pohár pro celkového vítěze S-turnaje. Jednotlivé 

 kategorie budou vyhodnoceny zvlášť.   
 

Hrací materiál:Účastníci si dovezou jednu šachovou soupravu a jedny funkční digitální šachové 

hodiny na každého lichého hráče. Omezený počet šachového materiálu lze zapůjčit po 

předchozí domluvě u pořadatele v ceně 50,-Kč  za jednu šachovou soupravu a jedny 

šachové hodiny. 
 

Poznámky: Turnaj je součástí cyklu turnajů Liga Vysočiny mládeže v rapid šachu. 

Každého hráče, nebo skupinu hráčů musí doprovázet osoba starší 18-ti let, která za něj, 
nebo za ně, zodpovídá během celého turnaje. 

Všichni účastníci si dovezou přezůvky – povinné přezouvání pro hráče i doprovod. 

  Během turnaje bude k dispozici občerstvení. 
Předpokládané ukončení do 15.10 hod. 

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic před začátkem turnaje. 

 

Doprovodný turnaj: pro doprovod hráčů proběhne malý šachový turnaj v rozsahu dle dohody na místě  
 

Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi mladými hráči 
Akce je přístupná dle aktuálních opatření COVID-19, platných ke dni konání. 
Fišar Josef st. 

mailto:josef.fisar.st@post.cz

