
Přijďte si zahrát královskou hru šachy

Právo účasti: děti narozené v roce 1998 a mladší a jejich rodiče (nehrající 
šachy závodně) do vyčerpání kapacity hracího sálu

Termín: sobota 21. září 2013 od 9:00 hodin, prezence do 8:45 hodin

Místo akce:  Clarion Congress Hotel České Budějovice**** 
Pražská třída 2306/14, České Budějovice 
www.clarioncongresshotelceskebudejovice.com

Přihlášky:  do úterý 17. září 2013 na email: sachovaskola@qcc.cz

Ceny:  putovní pohár pro vítěze, poháry pro první 3 umístěné,  
ceny pro všechny zúčastněné

Systém hry:  švýcarský systém, počet kol a tempo dle počtu přihlášených

Startovné:  50,- Kč/osoba

Oběd:  80,- Kč/osoba, nutno objednat předem, možno stornovat

Generální partner: SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
Pořadatel: Šachová škola QCC České Budějovice

Bližší informace na www.sophia-cb.cz/cup nebo www.qcc.cz

SOPHIA  CUP
II. ročník šachového turnaje pro mládež

a

SOPHIA  PARENTS  OPEN
doprovodný turnaj pro rodiče dětí

Turnaj probíhá pod záštitou Mgr. Juraje Thomy,
primátora statutárního města České Budějovice

SOPHIA Cup



Místo turnaje, parkování a ubytování

Clarion Congress Hotel České Budějovice****, 
spojené konferenční sály Rožmberk a Bezdrev 
(1. patro). Parkování po celou dobu turnaje 
na hotelovém parkovišti pro účastníky a jejich 
doprovod zdarma. Pro zájemce o ubytování 
zvýhodněné ceny (při rezervaci uveďte prosím, 
že jste účastníkem turnaje).

Orientační časový plán

Začátek registrace hráčů v 8 hodin, předpokládaný 
konec turnaje kolem 18 hodiny (záleží na počtu 
přihlášených).

Počet kol a časový rozvrh

Švýcarský systém, 7 kol s tempem 2 x 25 minut 
na partii (záleží na počtu hráčů). Začátek 
jednotlivých kol bude oznamován průběžně 
v hrací místnosti i ve vedlejších prostorách.

Ceny

Pro celkového vítěze turnaje je připraven 
putovní pohár, další poháry si odnesou vítězové 
jednotlivých kategorií. Každý účastník obdrží 
diplom nebo pamětní list a drobné dárkové 
předměty. Na závěr turnaje bude losována tombola.

Doprovodný program pro děti

Mezi jednotlivými koly pořádáme ve vnitřních 
přilehlých sálech hotelu drobné zábavné aktivity 

a soutěže pro ty,  
kteří již dohráli. 

Tombola

Tombola bude losována ze všech účastníků turnaje na jeho 
konci, po vyhlášení vítězů. Ceny od sponzorů: dárkové koše 
SOPHIA, jazykový kurz SOPHIA dle vlastního výběru, knihy 
věnované společností Europrint Praha, poukázky na kosmetické 
ošetření do salonu přírodní kosmetiky a na masáže. 


