
 

 

 

JUBILEJNÍ 

X. ročník VELTATEA CUP 
 

 
 

 
 

 

On-line přenos šesti zápasů v každém kole  
V každé kategorii se bude přenášet 2 šachovnice. 

Sledujete z pohodlí svého domova :-).  

Aktualizované výsledky po každém kole 
Po dohrání kola si prohlédnete, jak zápasy dopadly a 

jaké je průběžné pořadí v každé kategorii. 

Komentáře z proběhnuvších kol  
Výsledky jsou věc jedna, komentář druhá. 

Kolikrát už hra na jednu branku skončila po  

nečekaném brejku. Komentář to odhalí :-). 

Průběžné doplňování fotografií   
Výsledek naznačí, komentář upřesní, ale fotka 

vydá za tisíc slov. Navíc získáte památku. 
 

 

 
 

 
Krásné prostředí v Kulturní a společenském středisku  
Jubilejní 10. ročník s zaslouží odpovídající kulisu. 

Bubny nechte prosím raději doma. Děkujeme :-). 

Soutěž v řešení diagramů 
Šachu není nikdy dost a tak si hráči 

zpestří program diagramy. Soutěžit  

se bude ve dvou kategoriích. 

Občerstvení 
Zajišťuje PROXIMA přímo v KASSu,  

objednat si můžete z níže uvedené nabídky.  
Další … 

Pro nejmenší návštěvníky budou k dispozici 

velké šachy, kde se mohou s rodiči zabavit. 

Připravujeme další doprovodný program.  

 
 

Pořadatelé se těší na hojnou účast 



 

 

                                                                  
 

X. ročník VELTATEA CUP 
 

Krajský přebor mládeže v rapid-šachu 2016   
 

1. Pořadatel: Šachový oddíl Spartak Chodov, z.s. 

2. Místo konání: KASS Chodov – velký sál 

3. Datum konání: 9. dubna 2016 

4. Ředitel turnaje: Marcel Vlasák, tel.: 602 478 792, e-mail: sachychodov@seznam.cz   

5. Rozhodčí: FM Lukáš Vlasák,  

6. Kategorie:  H+D10 – 2006 a mladší  

 H+D12 – 2004-2005 

                       H+D14 – 2002-2003 

Dorostenci – 1998 a mladší, vložený turnaj 

  - startovat mohou registrovaní i neregistrovaní jednotlivci bez omezení 

- každá kategorie se hraje samostatně, v případě malého počtu hráčů si pořadatel vyhrazuje právo k   

  sloučení kategorií, hodnocení je však samostatné!  

7. Systém hry: 7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí a) v případě 

dělení prvního místa či dělení postupového místa lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se 

jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, b) střední Buchholz, c) Buchholz, d) hodnocení podle 

systému Sonnenborn-Berger, e) progresivní skóre, f) los. 
8. Tempo hry:  2 x 25 minut na partii bez zápisu 

9. Ceny:      mistrovské kategorie – vítězové obdrží pohár, první tři medaili a diplom, pořadatel zajistí 

věcné ceny i pro další hráče v pořadí,  

                      nemistrovská kategorie – vítěz obdrží pohár, první tři medaili a diplom a finanční cenu 500-

300-200,- Kč, ostatní věcné ceny. 

                      všichni účastníci obdrží upomínkový předmět  

10. Podmínka účasti:  

a) odeslaná přihláška do 1. dubna 2016 na e-mailovou adresu ředitele turnaje s těmito údaji: jméno 

a příjmení, dat. narození, ELO/VT a oddíl. Startovné činí 80,- Kč. Po termínu přihlášení hráči 

platí startovné ve výši 100,- Kč. Hráči uvedení na Listině talentů ČR jsou od poplatků 

osvobozeni, dívky platí 50,- Kč; 

b) na každého lichého hráče připadá jedna kompletní šachová souprava i s funkčními hodinami, 

přezůvky nejsou nutné; 

10.  Prezentace: 9:15 – 9:45 hodin. Zahájení v 10:00 hodin. Předpokládané ukončení v 17:00-17:30 hod. 

11.  Občerstvení: nabídka níže, jídla si prosím objednejte spolu s přihláškou nejpozději do 1. dubna!   

12.  Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu. 
 

Turnaj je finančně podporován Městem Chodov 

 

   

           

 

 

 

 

      Marcel Vlasák, 

                ředitel turnaje 



 

 

VELTATEA CUP 2016 
 

Nabídka  jídel 

 
1) Smažené kuřecí mini řízečky, brambor  70,-- Kč 

 

2) Smažený sýr, brambor nebo hranolky  70,-- Kč 

     + tatarská omáčka  

 

3) Pizza dle nabídky       85,-- Kč 

 

4) Párek  (2 nožičky), hořčice, pečivo    30,-- Kč 

  

5) Klobása, hořčice, pečivo     40,-- Kč 

 

 
Další pochutiny bez objednání předem: 

Hranolky s kečupem nebo tatarkou    

Sladkosti – dle nabídky 

Káva,  čaj, pivo, nealkoholické nápoje – dle nabídky 

Slané pečivo – dle nabídky 

 

 

PROXIMA GASTRO, s.r.o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa: 

 

 
  

 

Děkujeme za podporu našim partnerům:  

společnosti VELTAPLUS EU, 

městu CHODOV, 

DDM Bludiště Chodov  

Údržbě silnic Karlovarského kraje 

KASS Chodov  

a 

KŠS Karlovy Vary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


