Zahajujeme sezónu 2017/2018:
•

1.9.2016 se koná v kazetovém sále domova ANNA (Žitomířská 323) 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

Losování mistrovských soutěží družstev proběhne v neděli 17.9.2017 v Praze na Strahově,
je třeba připravit a zaslat do 14.9.2017 resp. 19.9.2017 (RS) v elektronické formě soupisky
družstev (vzor na stránkách Stč šachového svazu) se všemi náležitosmi, hosté by měli dodat
souhlas mateřského oddílu s hostováním.
Šachový oddíl vypisuje Přebor oddílu jednotlivců na rok 2017,
losování proběhne v pátek 22.9.2016 ve 20,00 hodin v kazetovém sále domova ANNA,
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 19,00 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 ŠK
Český Brod se stává přeborníkem klubu na rok 2017.
Při účasti nejméně 10 hráčů ŠK 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 první dva hráči v pořadí.
•

Další akce:
•

1-3.9.2017, Žamberk, Žamberecký Misch-Mash, 8.ročník turnaje družstev ve víceboji

•

2.9.2017, Hostivice, 9. ročník turnaje v rapid šachu zařazeného do GP ČR

•

3.9.2017, Hostovice, Posvícenský turnaj jednotlivců v bleskovém šachu, 18. ročník turnaje
hraného současně jako přebor Středočeského kraje jednotlivců

•

9.9.2016, Pečky – 61. ročník memoriálu Jaroslava Zadiny, turnaj v bleskové hře

•

16.9.2017 – pořádáme ve společenském sále hotelu Apeyron 15. ročník
otevřeného turnaje v rapid šachu „Český Brod 2017“

•

23.9.2017, Liberec, Pohár ČR v rapid šachu 4 členných družstev

•

23.9.2017, Kněževes u Rakovníka, Kolešovický rapid

•

24.9.2017, Liberec, Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev (open)

•

28.9.2017, Týnec nad Sázavou, rapid JAWA Brodce

•

22.10.2017, Poděbrady, 11. ročník Turnaje čtyř měst.

