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Propozice  

turnaje dvojic rodič + dítě 
organizovaného Beskydskou šachovou školou a Střediskem volného času Klíč 

 

Datum konání:   pátek 1. prosince 2017 od 16.30 hodin 

Prezence účastníků:    od 16.00 - 16.20 hodin 

Místo konání:                  Středisku volného času Klíč, Pionýrů 767 v Místku (vedle 6.ZŠ) 

 

 

Turnaj je určen začínajícím šachistům, zejména ze tříd ZŠ, kde je realizován projekt „šachy do 

škol“, ale obecně pro děti narozené v roce 2008 a mladší. Je zvolen optimální model turnaje, 

když pro překonání bázně a ostychu vytvoří dítě tým spolu s rodičem, nebo jiným rodinným 

příslušníkem. Zde předpokládáme, že i rodičové budou z 95 % nešachisty, ale je také 

možnost, kde bude ostych rodiče větší, nežli u jeho dítěte, takže některý tým vytvoří jen 2 

děti. 

 

1. Obecné zásady organizace turnaje  

1.1. Turnaje se může zúčastnit libovolný počet dvojic, které si samy určí, kdo bude hrát 

za tým na první šachovnici a kdo na druhé (rodič + dítě, nebo dítě + rodič). Zpravidla 

lépe hrající se staví na 1. šachovnici – ale účastníci si to rozhodují sami. 

1.2. Turnaj se bude hrát na 5 partií švýcarským systémem. 

1.3. Délka partie je stanovená na 15 minut – u neukončených partií provádí rozhodčí 

odhad – hlavní kritérium je materiální stav (pokud nestojí některý hráč před 

nekrytelným matem – maximálně dvoutahovým). 

1.4. V jednotlivých kolech, pokud hráč ze dvojice na 1. šachovnici má bílé, tak jeho 

týmový spoluhráč má na 2. šachovnici černé (a opačně). Barvy se při losování pro 

další kola zpravidla střídají (ne úplně vždy to vyjde).  

1.5. V každé partii se mezi hráče rozděluje bod – 1 bod získává hráč, který zvítězil, ½ bodu 

oba hráči v případě nerozhodného výsledku a za prohru je 0 bodu. V případě 

kontumace partie dostává hráč 1 bod (připadá v úvahu jen, když by soupeř k partii 

nenastoupil). 

1.6. Pořadí se rozhoduje podle získaných bodů načítaných olympijským způsobem. 

Dvojice může v jednom zápase získat maximálně dva body. Skutečně získané body 

z obou partií se dvojici postupně načítají a jejich suma je podkladem pro losování i 

pro konečné pořadí. 
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2. Vyhodnocení turnaje.  

2.1.  Vítězem se stává dvojice s nejvyšším počtem získaných bodů (z pěti duelů to může 

být maximálně 10 bodů).  

2.2.  Při rovnosti bodů dvojice spolu dělí konečné pořadí.  

2.3. Čelně umístěné dvojice obdrží diplom a sladkost 

2.4. Beskydská šachová škola přidává jako ceny kupóny k bezplatné účasti na dětské 

Městské lize mládeže.  

 

Za organizační tým:  

Antonín Surma – garant a hlavní organizátor 

Zaměstnanec SVČ Klíč a člen Beskydské šachové školy 

 

Kontakt: a.surma@chessfm.cz, tel. 728 855 086 
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