
 Zahajujeme sezónu 2013/2014:
• 6.9.2013, od 20,00 hodin provedeme kontrolu a kompletaci šachového materiálu

na nadcházející  sezónu

• 13.9.2013 se koná s klubovně sokolovny od 19,00 hodin
Hráčská schůze

na programu bude příprava mistrovských soutěží družstev, soupisky atd. 
Účast všech , kteří mají zájem hrát soutěže družstev, je žádoucí. 
Kontakty na kapitány družstev:
A - družstvo : Ivan Koudelka, koudelka99@centrum.cz, mobil 776 215 186
B - družstvo : Ondřej Šedivý, sedivy.o@centrum.cz., mobil 776 215 186
C - družstvo : Stanislav Švec, standa.svec1@seznam.cz, mobil 731 156 671
 
Losování mistrovských soutěží družstev proběhne v neděli 29.9.2013 v Praze na Strahově, 
do 20.9.2013 musí být zaslány v elektronické formě soupisky družstev se všemi náležitosmi, 
hosté by měli dodat souhlas mateřského oddílu s hostováním.

• Šachový oddíl vypisuje Přebor oddílu jednotlivců na rok 2013,
losování proběhne v pátek 20.9.2012 ve 20,00 hodin v klubovně sokolovny,
přihlásit se je možno také u rozhodčího turnaje Zdeňka Chybného, tel. 608 743 660,
e-mail:zdenek.chybny@seznam.cz.
Přebor je otevřený a bude hrát se s digitálními hodinami tempem 45 minut na partii s přidáváním 
času 30 sec/tah. Jako hrací den je určen pátek od 18,45 hodin, hráči se však mohou dohodnout na 
jiném začátku či termínu partie.

Vítěz turnaje získá putovní pohár, na němž bude zaznamenán, pokud  získá pohár 4x nebo 3x 
v po sobě jdoucích ročnících, získává pohár trvale. Nejlépe umístěný hráč registrovaný v ŠO 
Sokol Český Brod se stává přeborníkem oddílu na rok 2013.
Při účasti nejméně 10 hráčů ŠO Sokol Český Brod, mají první tři v pořadí právo být zařazeni do 
základní sestavy A-družstva v následujícím ročníku mistrovských soutěží družstev, při menším 
počtu účastníků než 10 mají toto právo pouze první dva hráči v pořadí.

Další akce:

• 6-8.9.2013, Žamberk, Žamberecký Misch-Mash, 4.ročník  turnaje družstev ve víceboji

• 14.9.2013, Pečky – 57. ročník memoriálu Jaroslava Zadiny, turnaj v bleskové hře

• 14-15.9.2013, Klatovy, MČR mládeže v rapid šachu - Martin Horák, Vít Moravec 

• 21.9.2012, 40. ročník turnaje mládeže „Zbraslavské trojice“, pořádaný jako vzpomínkový 
turnaj na jeho zakladetele Jaroslava Zvolánka, hraje se v Základní škole Nad Parkem 
v Praze 5 – Zbraslavi.

• 21.9.2013 – pořádáme ve velkém sále sokolovny otevřený turnaj v rapid šachu 
„Český Brod 2013“, hraný současně jako Přebor Středočeského šachového 
svazu jednotlivců v rapid šachu pro rok 2014

• 20-22.9.2013, Jizbice, soustředění talentů SŠS - Jaroslav Boháč, Martin Horák,Vít Moravec 

• 28.9.2012, Praha-Smíchov, 12. ročník mezinárodního turnaje SENIOR-KA.

• 29.9.2012, Praha-Smíchov, 18. ročník  turnaje mládeže k MDD (náhradní termín za červen)
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