
 

 

v sobotu 3. září  2016 od 11.00 hodin v restauraci „U Zlatého Lva“  v Táboře 

(v horní části restaurace) 

 

se koná 17. ročník šachového turnaje TÁBORSKÁ TEČKA,   který je tradičně pořádán na závěr 

šachové sezóny v Táboře a který má za cíl společně se v příjemném prostředí  pobavit  nad šachovnicí 

 trochu jiným způsobem než při celé předešlé šachové sezóně.  Hráči Sokola Tábor co nejsrdečněji 

zvou všechny příznivce šachové hry a těší se na setkání v přátelském a družném prostředí,které je pro 

tento turnaj již tradiční. 

 

Pravidla turnaje 

 

Prezentace:        10.30 - 11.00 hodin 

 

Tempo:              15 minut na partii - švýcarský systém 

 

Počet kol:           není přesně stanoven, avšak poslední kolo bude zahájeno nejpozději v 19.00 hodin. 
 

Startovné:          100 Kč. Přineste jednu cenu do tomboly, fantazii se meze nekladou. 

   

Přihlášky:           na mail LukasKrch@seznam.cz 

 

Ceny jednotlivci:                 podle toho, kolik se vybere na startovném  

                           1.místo .......40% z vybrané částky       4.místo ................  .........10% z vybrané částky 

                           2.místo .......30% z vybrané částky       5.místo ..........................  5% z vybrané částky 

                           3.místo .......15% z vybrané částky   

       

Zvláštní ceny:    

1. vítěz turnaje se podepíše na putovní láhev whisky. Při třetím podpisu ji získává do trvalého 

vlastnictví (zatím je flaška pana Haška). 

2. věcné ceny pro vylosované účastníky 

 

Zvláštní ustanovení turnaje 

 

1) Hráč, který má o dvě a více nižší třídu (rozumí se šachovou), může v průběhu jedné partie s hráčem 

o dvě třídy lepším vrátit jeden tah, avšak dříve než zahraje tah následující (kavárenské pravidlo). 

 

2) Rozdíl tříd (šachových) mezi soupeři bude kompenzován dvěma minutami za třídu. 

 

3) Jak lze získat body:   a) vítězství v partii = 1 bod 

                                       b) remíza v partii = 1/2 bodu 

                                       c) každé vypité pivo označené na konzumačce = 0,4 bodu                                                                                                                           

                                       d) každé vypité 2 dl vína označené na konzumačce = 0,4 bodu 

                                                                               

4)  Rozhodčí není určen. V případě sporu mezi dvěma hráči se tito obrátí na prezidenta turnaje, který 

rozhodne a proti jeho rozhodnutí není odvolání. Při rozhodování takového sporu však nepřihlíží 

pouze k šachovým pravidlům, proto nebyly v posledních létech žádné spory zaznamenány.   

                                                                                

 

                 

                                                  Je velmi obtížné    

                                      zvolit správnou    

                                      taktiku vedeni    

                                           boje :-) 
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