
QCC Cup České Budějovice 2022 
pro registrované šachisty 

a 

Doprovodný turnaj rodičů 
pro rekreační, neregistrované šachisty 

sobota 17.září 2022 

Riegrova 51, České Budějovice 

Hrací prostor  galerie 

Cesta k hracím prostorám Riegrova 51. 

Parkovat je možné po vjezdu z ulice J.Š.Baara 



Ostatní:  

 1. až 4.kolo budou zahájeny po ukončení předchozího kola, stejně 

 tak 5. až 7.kolo 

 5.kolo má pevný termín v 14:00 po obědě 

 obědy budou řešeny individuálně od 13:00 do 14:00  

 je možné se stravovat v blízkých restauracích  

 další možnost stravování jsou v centru IGY (KFC, McDonald, čína, 

 česká či vietnamská kuchyně, suši) 

Hrací místnost Galerie, Riegrova 51, 370 01 České Budějovice 

Systém hry: švýcarský systém na 7 kol 

Hrací tempo: 2 x 20 minut + 10 vteřin/tah 

Ratingování: turnaj bude zaslán na zápočet LOK ČR rapid 

Pravidla: hraje se dle Soutěžního řádu ŠSČR platného k 1.9.2018 —prohrává druhý 

 nemožný tah  

 Při nemožném tahu se nepřidávají 2 minuty. 

Hodnocení: počet bodů, vzájemná partie, Buchholz Cut 1, Buchholz, Sonnenborn-Berger, 

 vícekrát černé, los 

Startovné: 100,- Kč, mládež (2004 a mladší), důchodci (1957 a starší), ženy a ZTP 50,-Kč 

Organizátor: Šachová univerzita QCC České Budějovice 

Ředitel turnaje: Jana Havlíčková 

Hlavní rozhodčí: Jiří Havlíček 

Kontakt: 775 142 262, sachovaskola@qcc.cz 

Materiál: zajistí pořadatel 

Doprovod: každé dítě musí mít doprovod (rodič, trenér), který za dítě plně zodpovídá 

QCC Cup České Budějovice 

Ceny: první 3 vítězové obdrží poháry 

 1.místo: 1.000,-Kč, 2.místo: 800,-Kč,  3.místo: 600,-Kč,  

 200,-Kč pro vítěze kategorií U8, U10, U12, U14, U16, žena, senior 

 věcné ceny pro všechny účastníky 

Přihlášky: do středy 14.září 2022 na e-mail sachovaskola@qcc.cz  

Doprovodný turnaj pro rodiče a doprovod dětí 

Pouze pro rekreační, neregistrované šachisty. 

Záměrem tohoto turnaje je, aby si rodiče vyzkoušeli „na vlastní kůži“ 

jaké to je zápolit se soupeřem a časem za šachovnicí. 

Systém hry: do 8 účastníků systém každý s každým 

 při více jak 8 účastnících buď skupiny nebo švýcarský systém 

Hrací tempo: 2 x 20 minut + 10 vteřin/tah 

Pravidla: hraje se dle pravidel šachu FIDE bez prohry nemožným tahem 

 Při nemožném tahu se nepřidávají 2 minuty. 

Hodnocení: dle systému hry 

 u systému každý s každým: 

 Sonnenborn-Berger, vzájemný zápas, výsledek proti vítězi,  

 druhému, třetímu, … , los, 

 u švýcarského systému: stejné jako v QCC Cupu 

Startovné: jednotné 100,- Kč 

Organizátor: Šachová univerzita QCC České Budějovice 

Ředitel turnaje: Jana Havlíčková 

Hlavní rozhodčí: Jiří Havlíček 

Kontakt: 775 142 262, sachovaskola@qcc.cz 

Materiál: zajistí pořadatel 

Časový plán: stejný jako u QCC Cupu 

Ceny: věcné ceny pro všechny zúčastněné 

Přihlášky: do středy 14.září 2022 na e-mail sachovaskola@qcc.cz  

Prezence: do 9:00 

Zahájení: 9:20 

 1.kolo 9:30 2.kolo 10:30 3.kolo 11:30 

 4.kolo 12:30 5.kolo 14:00 6.kolo 15:00 

 7.kolo 16:00 

Ukončení: do 30 minut po skončení poslední partie 

Pro mládež z QCC České Budějovice sleva 50% 


