
Krajský přebor dorostu 

PROPOZICE 
 

 

Pořadatel:   Šachový klub Spartak Chodov, z.s., www.sachychodov.cz 

 

Ředitel turnaje:  Bc. Marcel Vlasák, mobil 602 478 792, email sachychodov@seznam.cz 

 

Rozhodčí:   Přemysl Stuška, rozhodčí II. tř. 

 

Místo konání:  Areál ŠAK - atletický stadion 

   Husova 1094, Chodov 

 

Termín konání:  28. – 30. srpna 2020. 

 

Hrací systém: Švýcarský na 7 kol, 40 min./ partii + 30 s/tah. 

Uzavřený turnaj pro max. 20 hráčů hraný formou víkendového 

soustředění. 

Výsledky turnaje budou zaslány na LOK 

 

Kategorie:  U20  - ročník 2001 a ml. 

   U18  - ročník 2003 a ml. 

   U16  - ročník 2005 a ml. 

 

Právo účasti: Kategorie U20 a U18 na základě přihlášek a zaplacení startovného do  

31. července 2020. Po uvedeném termínu do vyčerpání kapacity hrací 

místnosti. 

 

 Kategorie U16 na základě přihlášek zaslaných do 13. srpna 2020. 

O zařazení do turnaje rozhoduje datum přijetí přihlášky.  

 

Přihlášky: na adresu: premek.stuska@seznam.cz 

 

Startovné: 800 Kč na účet 2500251016/2010, v.s 1510608, do zprávy pro příjemce 

uveďte jméno hráče. V ceně startovného je ubytování a strava (snídaně, 

obědy a večeře) 

 

Postupy: Vítězové kategorií U18 a U20 postupují na MČR- polofinále, které se 

koná 14. – 21. 11. 2020 ve Vrchlabí. 

 

Ubytování:  4- lůžkové chatky s vlastním spacákem v areálu ŠAK Chodov. 

 Umyvárky a WC v areálu http://www.sakchodov.cz/.  

 

Stravování: Strava bude servírovaná přímo v areálu ŠAK Chodov. Jednotné obědy a 

večeře připraví společnost Sokorest s.r.o., Sokolov. Menu bude 

upřesněno později. Snídaně bude zajištěna formou studeného bufetu.  

mailto:premek.stuska@seznam.cz
http://www.sakchodov.cz/


Harmonogram: pátek 28. srpna 2020 

 15:30 – 16:00   - příjezd, ubytování, prezentace 

 17:00 – 19:00  - 1.kolo 

 19:00 – 20:00  - večeře 

 20:00 – 22:00    - doprovodný program 

  

sobota 29. srpna 2020 

 07:00 – 08:45   - budíček, hygiena snídaně 

 09:00 – 11:00   - 2. kolo 

 11:00 – 13:00  - 3. kolo 

 13:00 – 14:00   - oběd 

 14:00 – 16:00  - 4. kolo 

 16:00 – 18:00  - doprovodný program 

 18:00 – 19:00  - večeře 

 19:00 – 21:00  - 5. kolo 

 21:00 – 22:00  - osobní volno 

  

neděle 30. srpna 2020 

 07:00 – 09:00  - budíček, hygiena, snídaně 

 09:00 – 11:00  - 6. kolo 

 11:00 – 12:00  - doprovodný program 

 12:00 – 13:00  - oběd 

 13:00 – 15:00  - 7. kolo 

 15:00 – 16:00  - předání chatek, vyhodnocení 

 16:00   - ukončení odjezd 

  

. 

 

 

Partneři:   ,  

 

 

 

 

 

 


