
O šachového krále seniorů 
Rychnov nad Kněžnou 

 
7. ročník 

 
turnaje  mužů a žen nad 50, 60 a 70 let  a doprovodné turnaje 

 
Rychnov nad Kněžnou 22.–28. srpna 2005 

Sál SOU obchodu a řemesel 
Javornická ul. 

 
 
 
 

 
 

Turnaji se letos vrátil statut oficiálního  
Mistrovství ČR seniorů! 

 
 
Pořadatel:  Šachová škola Panda Rychnov n. K. 
 
 
Ředitel turnaje:  
 
Jiří Daniel,  
SNP 1351  
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
tel. zam: 494 542 482 mobil: 777 124 775,  
byt večer 494 535 904 
e-mail: daniel.jiri@tiscali.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Program: 
 
Pondělí 22. srpna 
 
13.00-15.0 prezentace ve Společenském centru, ubytování 
16:00   1. kolo 
 
Úterý 23. srpna 
16:00  2. kolo 
 
Středa 24. srpna 
16:00  3. kolo 
 
Čtvrtek 25. srpna 
08:30-8:55  prezentace turnaje v rapid šachu 
9:00 – 13:00  turnaj v rapid šachu na 9 kol tempo 2x10 minut + 5 sekund za každý 
provedený tah. 
 
16:00  4. kolo 
Společný večer s kytarou  
 
Pátek 26. srpna 
16:00  5. kolo 
 
Sobota 27. srpna 
16:00   6. kolo 
 
Neděle 29. srpna 
9:00-14:00   7. kolo 
14:00-14:15  slavnostní zakončení 
 
 

NOVINKA 
 

Hraje se ve velmi útulném sále přes ulici od ubytování, 
vzdálenost 50 m, skvělý bufet.  

 
 
 



 
O šachového krále seniorů  

 
Místo: Sál SOU obchodu a řemesel, Javornická ul., Rychnov nad Kněžnou 
 
Právo účasti: 
A) hráči nad 50 let, tím se rozumí nar. 1955 a starší (53, 52 …) 
B) hráči nad 60 let, tím se rozumí nar. 1945 a starší.(43, 42, …) 
C) hráči nad 70 let, tím se rozumí nar. 1935 a starší (33, 32, … 
  
Každá kategorie má svůj samostatný turnaj. 
  
Švýcar na 7 kol. 
 
Tempo 90 minut + 30 sekund na každý provedený tah.   
Turnaj se započítává na národní ELO. 
 
Přihlášky zasílejte na adresu ředitele turnaje do 10. 8. 2005 a pak až do ukončení 
prezentace. Přihlášky po termínu s přirážkou 50 Kč. Uveďte příjmení, jméno, titul (pro 
jmenovky na stoly),  ELO nár (není povinné, najdu si, alespoň přibližně), oddíl, ročník 
narození adresa, e-mail, požadavky na ubytování. Stačí poslat e-mailem. 
 
Ubytování:  

1. Domov mládeže Javornická ul., jedno a dvoulůžkové pokoje s umyvadlem na 
každém pokoji. Sociální zařízení, kuchyň na patře (kávu a čaj je možné připravit). 
V budově je společenská místnost s televizí.  

2. Domov mládeže Javornická ul., dvoulůžkové garsonky se sprchou, toaletou a malou 
kuchyňkou. 

Prezentace: pondělí 22. srpna 13-15 hodin v hrací místnosti , Javornické ul. naproti 
internátu 
Parkování: V sousedství internátu, kde jsou účastníci ubytováni. 
Startovné: jednotné 400 Kč.  
    
Přihlášky doručené po termínu nutno konzultovat telefonicky, přirážka 50 Kč   
Rapid turnaj - vklad jednotný 50 Kč, věcné ceny, jen pro hráče nad 50 let 
 
Cena ubytování: 
* samostatné ubytování (obsazeno 1 lůžko na pokoji): 220 Kč za lůžko a noc, celkem 1320 
Kč za celý pobyt 6 nocí 
* dvoulůžkový pokoj – 180 Kč za jedno lůžko a noc, celkem 1080 Kč za celý pobyt 6 nocí 
 
 
 
 
 



Ceny: celkový cenový fond 12 000 Kč 
 
Turnaj A – 50-60 let (tradičně asi 12 účastníků) 

1. místo 1 000 Kč, 2. místo 700 Kč, 3. místo 500 Kč 
 

 
Turnaj B – Mistrovství ČR seniorů 
 

1. místo 2 000 Kč, 2. místo 1 500 Kč, 3. místo 1 000 Kč, 4. – 6. místo 400 Kč. 
 
Turnaj C 

1. místo 1000 Kč, 2. místo 700 Kč, 3. místo 500 Kč. 
 

ŠANCE PRO KAŽDÉHO: 
Po skončení turnaje se při vyhlášení vítězů losují ze všech účastníků turnaje 3 hráči, kteří 
získají věcnou cenu. 
Finanční a věcné ceny budou předány jen hráčům přítomným na slavnostním vyhlášení 
vítězů anebo jejich  zplnomocněným zástupcům.  
Uspořádání turnaje spolufinancuje Královéhradecký kraj a ŠS ČR. 
 
Pro nejlepší hráče budou stejně jako vloni připraveny pěkné věcné  upomínkové ceny.  
 
Doporučené výlety: 
 
Nové možnosti:  

1. vypravte se do rodiště Rampepurdy, obce Rampuše, asi 10 km od Rychnova n. K. – okolo jezdí i 
autobus a je tam velmi pěkná hospůdka s příjemným posezením venku, kouzelná příroda, opodál 
nádherný výhled z horizontu 

2. Skuhrov nad Bělou – rozhledna na starém hradě 
 
Pro nováčky opakujeme 
 
1. autem – chata Na Vyhlídce – nad městem Vamberk, výpadovka směr Žamberk, na konci města Vamberk 

neodbočovat a podle místního značení asi 2 km po silnici do kopce – krásná vyhlídka na Orlické hory, 
příjemné posezení v turistické chatě nebo venku – pro nenáročné – asi 6 km od Rychnova 

2. autem – údolí řeky Orlice, hrad Potštejn – krásná procházka údolím řeky Orlice, lesem. Autem, vlakem 
nebo autobusem dojet do Potštejna (asi 10 km), odtud pěšky asi 3 km na hrad a zpět – možno spojit 
s výletem na chatu Vyhlídka 

3. autem nebo vlakem – 8 km – zámek Častolovice, krásný zámecký park, zvířata volně v přírodě, v místě 
je restaurace – dobře dostupné lokálkou, vystoupit na stanici Častolovice zastávka 

4. autem nebo autobusem – chata Na Šerlichu, Velká Deštná, Zemská brána, Neratov 
Pro milovníky hor, autem nebo busem přímo pod chatu na Šerlichu (zastávka a parkoviště je asi 300 m 
od chaty), procházka hřebenovkou částečně zalesněným prostorem, částečně klečí na velkou Deštnou, 
rozhledna s výhledy do Polska na Bystřické hory a na celý hřeben Orlických hor. Vzdálenost autem asi 
28 km, pěšky tam a zpět asi 5 km 

5. pěšky – Ivanské jezero – krásné odpočinkové místo asi 2-3 km od Rychnova na Javornickém potoku – 
vycházkový okruh je turisticky označen. 

6. Přímo v Rychnově – státní zámek. 
7.    Nepříznivé počasí – Třebechovice – betlém, Vamberk – muzeum krajky, Rychnov – památník Karla 
Poláčka, Častolovice, Opočno, Rychnov – zámky, Rychnov – plný krásných hospůdek 


