
Šachový oddíl 

TJ Kavalier Sázava z.s.  
 

 

za přispění 

města Sázava, 

ZV OS SKB skláren Kavalierglass 

a dalších sponzorů 

 

pořádá 

 

šachový turnaj mládeže 

„Věž sázavských mistrů sklářů“ 

 

který se hraje jako 

 

závěrečné 9. kolo Regionální žákovské ligy 

2019/2020 

skupiny E – Benešovsko 

(turnaj je určen výhradně pro děti z tohoto regionu) 



Datum: 13.06.2020 od 09:00 hodin, konec cca v 16:00 (pro všechny!) 

Místo:   Sál a kavárna Společenského domu, Sázava, Poznaňská 439 

Právo účasti:  Žákyně a žáci narození 01.01.2005 a mladší 

Systém hry:  Turnaj A:  Švýcarský systém na 4 kola 

      2 x 30 min + 10 s/tah 
   Turnaj B a C:  Švýcarský systém na 7 kol 

      1. – 2. kolo: 2 x 20 min 

      3. – 7. kolo: 2 x 25 min 

Výsledky všech turnajů budou započteny na LOK pro rapid šach. Hraje 

se podle Pravidel šachu FIDE včetně Přílohy A (avšak bez článku A3) a 

Směrnice III. (avšak bez článku III.4). 

Přihlášky: Do 12.06.2020 16:00 hodin na adresu petr.ino@tiscali.cz, v kopii 

kotzot.jiri@seznam.cz  
   Později zaslané přihlášky nebudou přijaty. 

Prezence: Od 07:00 do 08:30 hodin. Po čase uvedeném pro ukončení prezence 

budou „odbaveni“ pouze hráči, kteří se již nacházeli ve vyhrazené zóně. 

Kdo se dostaví k prezenci později, může být zaregistrován jen po 

odsouhlasení ředitelem turnaje, ovšem pouze s tím, že v 1. kole prohraje 

kontumačně. 

Startovné:  50 Kč 

Ceny: Věcné ceny pro všechny účastníky turnaje, cena pro nejlepší dívku, 

cena pro nejlepšího domácího hráče, cena pro nejmladšího hráče 

Putovní trofej pro vítěze, trofeje, medaile a diplomy pro první 3 hochy a 

dívky z turnajů A, B, C 

Medaile, diplomy a ceny pro první 3 hráče z každé kategorie v RŽL 

celkem: H8, D8, H10, D10, H12, D12, H14, D14, H16, D16 

Materiál: Na každého lichého účastníka je nutné přivézt kompletní šachovou 

soupravu a funkční šachové hodiny 

Různé:  Občerstvení zajištěno v přilehlé Sklářské pivnici: 

 Vzhledem k epidemiologickým pravidlům je nabídka poněkud 

omezena: gulášová polévka, párek na tácek, klobása na tácek, 

nakládaný hermelín, pikantní utopenec, lahvová limonáda, pitíčka, 

džusy, nealkoholické pivo, brambůrky, tyčinky, oříšky, cukrovinky. 

 Wi-fi zdarma! 

Za hráče odpovídá po celou dobu trvání turnaje jejich zletilý doprovod! 

         Jiří   K o t z o t 

          ředitel turnaje 

 
Děkujeme našim sponzorům: ARES group, Květinka Buřilovi, nrtm. Václav Cibulka, Copánek, Dasko 

Stavebniny s.r.o., dobrý člověk, Duduš, p. Pavel Dyškant, Jan Fiala – SAKO, p. Petr Jandák, Ing. Petr 

Just, mistr brusič Jiří Kadavý, ZV OS SKB Kavalierglass, Kovárna Sázava, p. Petr Král (Králík), 

Krtek, Kuře, p. Tomáš Mika, neznámý sponzor, p. Roman Nogol, Ozzy, Pačíno, p. Jaroslav Pařízek, p. 

Roman Pěkný, PEMI, v.o.s., p. Karel Pišna, p. Pavel Pokorný, Papírnictví Procházka & Poklop, p. 

Stanislav Přibyl, p. Miroslav Řepa ml., p. Miroslav Řepa st., město Sázava, p. Zdeněk Skála, p. 

Antonín Soukup, p. Václav Šedivý, p. Antonín Šimara st., MUDr. Josef Šimon, p. Jan Urban, pivnice 

U Stroma, p. Ondřej Tvrdík, p. Marek Vanko, p. Svatopluk Vedral, Vítek TEP, p. Jan Vránek, 

hostinec Za Vodou, Zvuková technika Sázava. 
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Mimořádná opatření v souvislosti s epidemiologickou situací a souběhem akcí: 

Vstup do hracího sálu bude povolen pouze hráčům, rozhodčím a maximálně jednomu trenéru 

z každého oddílu. Hráč se po odehrání partie stává divákem a je povinen opustit hrací sál. 

Při každém vstupu do hracího sálu platí povinnost dezinfikovat si ruce (dezinfekce bude 

připravena). 

Totéž platí pro kavárnu v 1. patře, kde se bude hrát turnaj A. 

Doprovod a diváci budou mít přístup pouze na balkon, do restaurace Sklářská pivnice, na 

chodbu a na předzahrádku. Navíc budou připraveny stoly a židle, které si zájemci mohou 

rozestavit na asfaltové komunikaci před Společenským domem, kam bude zakázán vjezd 

všem vozidlům. 

Při pobytu ve vnitřních prostorách Společenského domu platí povinnost nosit roušku, kromě 

následujících výjimek: 

- hráči a rozhodčí během partie, 

- při konzumaci jídel či nápojů. 

Dodavatel šachového materiálu ručí za to, že šachové figurky a hodiny byly předběžně 

dezinfikovány postřikem dezinfekčního roztoku. 

Protože ve městě probíhají stavební práce a souběžně s naším turnajem se pořádá závod 

horských kol Nova Cup 2020, bude počet parkovacích míst u Společenského domu značně 

omezen. Doporučujeme proto všem naplánovat si příjezd s dostatečným předstihem tak, 

abyste našli volné místo (které může být od hrací místnosti dosti vzdáleno!) – POZOR na 

parkování v obytných zónách (pouze na vyznačených parkovištích)! 

Vzhledem k omezenému sortimentu Sklářské pivnice (1) doporučujeme případným zájemcům 

využít také nabídky jiných restaurací, ve kterých prodávají hotová jídla s sebou: 

(2) restaurace Sázavská Kozlovna (Gen. Vedrala Sázavského 420, tlf. 327 321 665, jídelníček 

http://www.sazavskakozlovna.cz/menu#, otevřeno od 11:00 hod.), 

(3) pivnice U Stroma (Sklářská 422, tlf. 723 610 005, jídelníček na FB: 

https://www.facebook.com/U-Stroma-154181718109287/, objednávky volat od 10:00 do 

11:00 hodin, otevřeno od 11:00 hod.), 

(4) Hostinec Za vodou (Klášterní 152, tlf. 327 321 599, jídelníček 

http://www.sazavahostineczavodou.cz/, otevřeno od 11:00 hod.). 

Využít můžete i nabídky cukrárny (5) v kulturním domě (nám. Voskovce a Wericha 280, 

otevřeno od 08:30 hod.). 

V každém případě doporučujeme si do vybrané hospody předem zavolat a jídlo si objednat – 

závod Nova Cup 2020 očekává hodně přes 500 účastníků! 

http://www.sazavskakozlovna.cz/menu
https://www.facebook.com/U-Stroma-154181718109287/
http://www.sazavahostineczavodou.cz/


 


