V rámci oslav 90 let organizované šachu v Kyjově pořádá o. s.
Šachy Kyjov letní otevřený turnaj o přeborníka města Kyjova
Místo konání: hospoda Budvarka
Tempo hry: 2 x 60 min na partii bez přídavku
Systém: bude upřesněn podle počtu přihlášek, max. 11 kol.
Hrací dny: každý čtvrtek od 18:00 hodin (lze změnit po dohodě soupeřů, nutno oznámit
pořadateli)
Zahájení přeboru proběhne 30. května 2013, turnaj bude ukončen nejpozději 12. září 2013
Vklad: 150 Kč vratná kauce a 50 Kč zápisné. Kauce bude vrácena po dohrání turnaje,
pokud hráč turnaj nedohraje, propadá na doplnění šachového materiálu
Ceny: drobné věcné ceny pro první tři účastníky + diplomy
Přihlášky: lze podat do 25. května osobně na turnaji Budchess či zaslat e-mailem na adresu
sachykyjov@seznam.cz
Pořadí: určeno bude následovně: body, vzájemný zápas, SB, Bucholz, los
Ostatní: turnaj je určen pro registrované i neregistrované zájemce, doporučen je zápis partií
Všechny zájemce o šachovou hru zve výbor o. s. Šachy Kyjov

Připomínka prvního doloženého šachového turnaje uspořádaného v Kyjově:
KYJOV, KVĚTEN – ČERVEN 1923, ŠACHOVÝ TURNAJ VE PROSPĚCH SIROTKŮ
Šachový turnaj v Kyjově. Místní sdružení Volné Myšlenky hodlá uspořádati v nejbližší době
šachový turnaj o ceny ve prospěch sirotků, o něž pečuje odbor sociální péče Volné Myšlenky
v Praze. Přihlásiti se může každý hráč, který se podrobí následujícím podmínkám: 1.
Zápisné 1 Kč. 2. Hráč jest povinen ke každému utkání se dostaviti, jinak prohrává partii. 3. V
případě prohry zaplatí za prohranou partii 20 h, remis 10 h. 4. Hráti se bude dvakrát v týdnu
v zahradě hostince U Vrtalů a sice vždy večer od 7. do 10. hod. 5. Obnos v turnaji získaný
bude věnován sirotkům, o něž se stará odbor soc. péče Volné Myšlenky v Praze. Bližší na
informační schůzi U Vrtalů ve čtvrtek dne 17. května 1923 o 8. hod. večerní. Turnaj bude dle
potřeby rozdělen na skupinu hráčů slabších a silnějších. Přihlášky do turnaje přijímá též
Frant. Vaculík, holičský pomocník u pana Ferd. Polácha v Kyjově. (Kyjovsko 12. 5. 1923)
Šachový turnaj, odbývaný v zahradě U Vrtalů, budí nebývalý zájem. Na 30 hráčů z města i
okolí zápasí zde mezi sebou úporně, o čemž svědčí ta okolnost, že po druhém utkání není
dosud ani jediné nerozhodné partie. Hraje se vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7. hod. večerní
v zahradě U Vrtalů. (Kyjovsko 3. 6. 1923)
Šachový turnaj, zahájený dne 24. května t. r. jest ukončen. Výsledky v obou skupinách jsou
následující: V I. skupině z 11 hraných partií nejvíce bodů docílili: J. Domanský a Pokorný 9
½, K. Stein 9, O. Hayek 7. V druhé skupině z 20 hraných partií: J. Eisinger 13 ½, Jar.
Svozílek 14, G. Siebenschein 12 ½. (Kyjovsko 11. 8. 1923)

