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Slavoj Č"sk Brod - Sokol Česk Brod
Oddíly: atletika, kopaná, košíková, lední hokej, odbijená, tenis,

stolní tenis, šachy, základní tě]_esná vychova, cykiisťika
Informatlon about the Chess Eol1day: Proí. Jaroslav ? e 1 1 k á n
Ir, ťerrattoncn tibcr tien chachurlau-b: Palackého Str. 455
Telephone ln the eveníng: 282 01 ďesk Brod near*Prague
?eleion abends: + 42 žo1 1457 Czech Republic bel Prag
Engllsh, Deutsch, Frang.ale, CZecb,, Slovak Tschechische RepublikFAx : + 42 2oJ 2131 /tlgsist áa čest< B;;č^:'š;;ň:y*-p;iikďi"

Věc: Dotum

Česky Brod 27. l. 1"99:-
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Ťulnaje "a"l "b", "c" (p ]_hoi::ové rapid;,) se hra;Í od nedě].e dc pátku
vždy áopoledne - ] až 4 kcla denně - celkerr cca 15-2C kc]. Pouze v ne-
dě]i se-hra.]er;oo-o1eile, : ter;' ;e cely Cen vo.rro ,cefo:er.:j vílet).
Ťurnaje 'C" s hra"ií rcvněž oc neiěle Co pát'!u - l ko]-o delrě dopoledne;
pouze v neděli, tery a ve st edu se hraje oCpojodne ještě 1 ko]-o -
celkern 9 ko1.
Pozor - TToYINKÁ: Po večerech Po, L1, ST, ČT od 20 irod. co.2,15 hoc.

velky repid turnaj prc -lšechn;, častní<;, - šv3,carsk}
sJ,s-lém na 7 ko1 v jeCné skupiné o 70- ja ričastnících.

Bleskové turnaje na Lonci tr-rrnus. se lT ají vždy v scbotu (Lr., 22.,
29. července) od 9 hodin do cca 14 hcdin.
r"]<lacy (sta:'tcvné)' 

iu;H"i#:",."ii.oo. íl35ii 3 il;r3.jii,*) : '!3 f;
v turnaji "c" (Rapid ITr., 11., I. a,ryšší Vl)100 Kě
(děti nar. r. 1980 a n]-adší a d,choici) - 

'0 
Kě

ve večernín švyi,car. r,apid turnaji "16"' - 100 Kč
{oěti nar. r. 1980 a mladší a d,jchoCci) - 

'0 
Kě

PoZvANKA
líA MEZIlIÁRctIÝÍ ŠACHOVOU Dovolil\]cu :r Fr<zá,l qpnr q - 1o - ,,]Jotr

Sa cnorI]r Drog,ia]n Na progia:rcu ;sou tyto itlrnaje pro děti a dospělé:

turnaje na" - začátečníci a slabší hréči - o rV.W - každ L/Z hod.
na partii

turnaje "b" - prrlměrní hráčí-o I1 . a 111.W - každ l{í_l?9. ."
par L11

twnaje "c" - silnější hráči - Racid l/2 hoó." každ.Ý na celou pgptii
turnaje "dí -' ;xi s VT nebo iiO - o.i].'i?, f.W a o 1.{ - NOVA

v:_z str. č. 4 FFáVIDLA!

vedlejší turnaje "d" o II.VT - III.VT nebo ElC lrrD - 1699 _ 2oO Kě
- JI.W nebo ELO }7O0 a vyšší - 10o Kč

Ve všech turnajích "d" platí děti r. 1980 a nlad. a drlcbodci o 50 I(č n6rÉ
Bleskové turnaje: jednotn vklad

děti nar. r. ].9B0 a rnladší a d chodci
Ceny v turna,iíclt:

- 40Kě_ 20Kč

MŤ turnaje: 1OO0 Kě, BO0, 600, 4O0, 200, dále věcné ceny
IGJI tr:rnaje: Kč 8O0, 600, 400, 200, 100, dále věcné eeqy
Hlalrní turnaje: Kč 500, 199, 200, 100, dále věcné ceny
Vedlejší turnaje:Kč J00, 20O, 100, dále věcné ceny
Rapid "c": Kě 400, 20O, 100, dále věcné ceny
Rapíd "a", "b": věcné ceny
B]-eskové turnaje:Kč J00, 200, 100, dále věcné ceny do 10. Ioístg
Večerní šv}car. rapid: Kč 5O0, 400, }OO, 2O0, 100, dále věcné ceny do

20. nísta
Dalš{ nešac,trov,,/ crogran ],]e:inérociní šachové Covolené :

Ve volném časg ma;í Ličastníci nožnost věnovat se péší '-,;rístice,
koupání, níčov m hrán, návštěvě pnahy a jiné činnosti poile vl-astního
rozhodnutí a na vlastní náklady.
P 1 h 1 á š k y : Co 51. 5. l99' na adresu:
Jaros1:l, Pe 1ikán , Palackého 415, ??? 01ČeskJiSrod
=========:========:===================------

Ťurnaje l'd" nistrovské a
kanoidátské o

Hlavní turnaje "l" o ].VT

T lFT naF.^ I.Ť 
^ 

1ain-'] C/ O

ELo 1950 - 1999
EIo 2000 - 2049
ďICI 2010 - 2099
ET,ó 2,1 óó - )1 

^QELo 2]-50 - 2l.99
ELo 2200 - 2249
ELO 22!0 a v š bez vklaCu a

školnín inte
IT.W nebo ElO 17C0 - 1799
]lTn 1aón - ,,! troo
I.W nebo ELO 19CO - 1949
ELc 19ro _ 2000

i3í - 4o0 Kč
- ,00 Kě_ 200 Kč
- ,,l trn rx
_ ]_Oo Kč

/v r\9

bez vkladu

Milí šachoví p átelé,
-xSachovy odd]-L l'U 5oKoJ-. UesKy Jroo 1es zve }}a V. rocn:K .,lezl-n&-

rodní šachové dovolené do Českého Erodu. Dovoiená probíhá T e J ter-
nínech:
1. turnus B. - 15. 7, !991 - Slavoj Soko'lovra Česk Brod
2. turnus 15. - 22. 7. 1995 - Slavoj Sokolovna Cesky Brod
7. turnus 22. - 29. 7. a995 - Siavoj Sokolovr^a českli Brod

P íjezd a odjezd je vžoy v sobotu. Turnaje se hrají od neděle
do pátku. Sachové dovolená je určena nejen pro děti, jejich rodiče
či p íbuzné nebo jiné zodpovědnó r,edoucí^ ale i pro šachisty jednot-
]-ivce a doprovodné osoby, které hrd,L nsbuCcu.

Účastríky očekávfure vždy v českobrodskérr hcteiu Sl-avoj od 16 d,o
2C hodin. losovat se buCe po rozdělení io lrir:a.jť, i, scbo'"u koJ_en
22. hodi.ny ve velkén sá]-e českgbrcCské soi:olovny. Zahájení a 1. ko1o
bude vždy'v ne,]ěli (9., 16..25. červerrce 1995) v 9 hodin ráno.
tb:ltovánÍ: ,r intei,nátu SZaRŠ (St ední zenědšlské a rodinné školy)

čes)<} Brcd-Li,bllcc (vzdálené 20 ninut pěšky od h:,acích
roístností v sokolovně). či}, 1 ž}:cvé_pokoje, toilety a
sprchy na chodbě, k dispozici kuchynka a lednička.

Cena - 7a Kč za 1 1rižko a noc - to jest 49O Kč za 1 turnus pro 1 osobr
Stravcvání: individuální - v sol:časnosti je v Českém tsrodě ada stra-

vovacích zaŤízení, kde jsorr k c],ostání jídla za celken
dostupné ceny (r, iuternátě školy je nožno p ipravovat si
jídla sani, alespoň snídani). Podle ašeho p ání Ván nrl,-

žcne zajistit, sr_Ídaně (25,- ;{š), cbě,:;l s J- nápcjer { 

'Cr- 
Kč) a píí-

pa,ně i veče e (rOr- KŤ) p íno v restauraci soi:o1ovny, kde se zéro-
veň }rra";g. Celkern neděie až pátek snídaně a oběci3l - 450 Kč (s veče-
.xí ?tr^ Px\rl ]/v !!t,/.

ubyt
_* x+ ..

ování ve
zdarma

_ 300 Kč
- 25o Kč
- 200 Kě
- ltr^ vx



_,i-

Feníze za ub]"t ovéní - t.3.í:.' ?il3.íuJi.3fi ;};:''iJí}3l, 
u:.;,;i"!i;"i,

až .l ]eskér 3rrCí; a LJC ne st::vor,á..i (5y,7J r1',-
cokud si ho buCete p át - pošiete na ste;ncu

i,eilgsu pc,!:;v:i :cuiáz,<ou čc 1;. a. 1?:).
?o zsplace::í :ííslušnyc. čéstek lo-,1:r.ete potv:ze:.1 o : ijei1 :a
],]ezinároCrí šachovcu Covo]enc,,l v |eskéni Elodě 199).

irxl_^i a1- ^f ^-- ', _s^_r-, Uraa=u

1. 5ipravu;l se - :ovi:k;:
a) Ýážné-t,:l:a,je chceme ]r:át ^:c:-::,cv;ch plav:le1 a -c,,.riho k_esi_' fiksčního ádu terpen, které ;e :,,,rí povoieno r,a zí='zžvé:í t íC1,

i EL\ {]4 tah kažcy za a!/1 hoc., na zbytek p:rtie kažc;, j-,/2 hci.-
celken 1 hodir.,,, h:,;- bez pŤe:,:še"í'. T9k se rebudctl p::::e p e:,u-
šovat a hréčí získají čas na ]alší prcgran.

b) ]ruhou::vir.kou je ve;l::: r::lc turr:; i-:nr:j,_Šv;cars4T s.,,sté-
neú na 7 koi. (Neděie - čtvrtek 2C hoC. - 22rl) hco.)!rát nohcu
ti, kteií hrají ve vážn ch turnajích, .rr rapio turnajích i p íchc-
zíi nerí bucou lrr,át jen ten""o večerní turnaj.

2. Celodenní autokarov} v let (českobroCské o1colí) v ritsr;l, je ur,čen
pro zahraniční ričastní r (stejně tak pondělní a čtvrteční.ocpoJ_ední
i,Ytet ao P.ahi/) r T p jijaiě vcinlicii níst bude nabíonut hr:č rr ze
Siovenska, I,íoi,avy a- z Čech, p ípadně ričastníkrjm z by]-vai-é vychconí
Bvropy za režijní cenu.

zinárodní šaci-rové icvclené ]- !.,ueske1n tsraoeÝ
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Belov RLt ..

KoroJ.jov RUS
Sazonov Rt
Co-^nnrr Pl:q

Rudakov RtE
Musii CZE

hrsbaba CZE

Jc}nsscn SYIE
Kozylea Rt
Beneš CZE
Seidler DEU
p^^ aeáw |".a

Pudolph DEU
3agatu:,cvGRU
níól,có< irhílaIT
!l_v v Ý9 úJl.v_\v

Star-lote f]U
Ti s cilotv D5U
Louis DEU
Kaiser |EU
Ýi cnar a7T
Pe+. ers iili
Breth E

Ing. ZCenek CŤrybn}, piedseda šacrového
odd,íiu TJ Soko1 Cesky Brod

proť. Jaros]-av Pelikán, editel
Liezinérodní šac}rové dovolené

i-./'
_.'a '"- \V !! - l,l l1,1

MEzlNAHoDNÍ ŠAC iJoVÁ Do\",C L! N A
_ GE|]s UNA slJ|/lUS
cEsKY FEOD 8, - 29, 7. ]995

ÓESKÁ REFUBLlKA

,] o,,z]
,]rqa
)1 7a
1r60
,,l tr tró
:ró^
] =trA Datum

pŘrgr,dšrl
na Mezináfodní šachovou dovolenou v Úeskén bodě 1995

1. F í jnení a ;jméno: ... .

Šach. t .i rrlo..... ELO Ratlng: ......

ijlésírn se do turna;: nall 'lbl| tlcll rtdn "vr" - liechc: hrát lurna;
Zvol.i.i- jsera turnaj 'i;ll a c;rc: hrát turnaj l,li"strovsl nebc

Hlavní o i.YT
Veole.iší o ir. W

lIlásín se (p ípaCnš i s oaišíni níže uveCen;mi zájenc:)
!-hD l _ f.]-nrrs - rloo:-i Brod B. - ].5. Července 1995...:.:*..*"Y."n

2. tunus - Qesli 66o6 ar. - 22. ěervence 1995
J. turnus - Cesky Brcd 22. - 29. července 1995

KažCy se e,že p ih-ásit i na více turnusrj.

P eji si ubytování: ano ne (7 nocí E ZO ra .49o Kě)

P eji si stravován-::ano ne (snídaně a obědy v restauraci soko-
lovny neděle-pátek - 2' Kč + 50 Kč=

4r0 Kě)
(p ipadně veče e neděie-cátek
á ló re = ,oo Kč)

Další členy v pravy p ihlašuj1 na d,alším 1istu.

iblÉšEg: nejpozCěj1 gs_21._5:_}99: na adresu:
Jaroslav Pe 1ikán, Palackého 45r,2g2 01 ČeslgEt,oC
Peníze za ubytování - ?i "5 

,o!::i*žil T*i3;3"-"{!Ii3ni'-lfr"39"
v Ceskén 5rodě) a 450 Kč na stravování, p íp.
s veče í 750 Kč (pokud si. ho budete p át)
pošlete na stejncu adresu poštovní poukázkou
_dS-]ž:-9.-]995.

Další ělenové v:ioravy: Napište_p íjrnenír_jnéno, datln narození,_
šach. t ída, E0,0 Rating, bydlišté, kter7
turnus, kter turnaj a šachov} ociCíl;
p eje si ubytování a stravování.

Turn
Ťurn
Tr:rn

aj
aj

ía" - zaěátečnící a slabšj hráěi-o W.W-každ5i 1/2 hod. napartii
e :'b': - prrinělní hráči - o IV. a ITí.W-kaža l/2 hod. na partii
e ícli - silnější hráči - Rapid l/2 l::od. každ na celou partii -

e "d" - hráči s VT nebo ELO - o 11.W, I.VT a o E{ -
74 tah aa l l/2 a dále každ l/2 hod. na zbytek Bartiee "vr"- 7 kolov veěerní šv car. rapid-každ} Ve::oa. na partti
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Turnaj

N4EZlIjÁBoDNí ŠACHoVÁ DoVOLĚNÁ
GEi,JS Ui!A SUil,,ll]s

čESKy BRoD 8. _ 29,7. 1995
ČESKA FEPUBLlKA


