
1. liga družstev mladšího dorostu  - skupina C 2020/21     
 1. – 4. kolo   

 
Termín: 10. – 11. říjen 2020 

Pořadatel: ŠK Lípa, z.s. 

Hrací místnost (viz odkazy níže): sobota 10. 10. 2020 Restaurace Rosignano, Ohrazenická 310, Pardubice - www.restauracerosignano.cz 

            neděle 11. 10. 2020 ORTEX spol. s r.o., Resslova 953/3, Hr. Králové - www.ortex.cz   

        Vezměte s sebou roušky. Jinak obvyklé věci na šachy.   

Parkování: v neděli ve dvoře objektu ORTEX 

 

Časový plán: sobota 10. 10. 10:00 informace, zahájení v hrací místnosti 

10:20 – 14:20 1. kolo,  15:20 – 19:20  2. kolo 

  neděle 11. 10. 09:00 – 13:00 3. kolo,  14:00 – 18:00 4. kolo    

Začátek odpoledního kola – může být změněn po dohodě vedoucích družstev a s dodržením min. 60´ přestávky mezi partiemi obou kol. 

Nedělní zápasy dle dohody kapitánů družstev.   

  

10. 10. 2020 1. kolo Brno A - Lípa B   10:20 Lípa A – Polabiny C   10:00 Brno B - Polabiny B   10:20 

10. 10. 2020 2. kolo Polabiny B - Brno A Lípa A – Brno B Lípa B - Polabiny C  

11. 10. 2020 3. kolo Brno A - Polabiny C Polabiny B - Lípa A Brno B - Lípa B 

11. 10. 2020 4. kolo Lípa A - Brno A Lípa B – Polabiny B Polabiny C - Brno B 

 

 

Šachový materiál: zajistí pořadatel. 

 

Stravování:  v sobotu přímo v restauraci Rosignano dle nabídky podniku. Není nutné objednávat předem. 

V neděli dle nabídky restaurací v okolí (Masarykovo nám. a okolí, OC Atrium, nebo pizza s dovozem (viz internetové  

objednávky – i akce). 

  Ubytování:  Podklady předány emailem.  



Poznámka: 

     Hlavního rozhodčího zajišťuje pořadatel. Rozhodčí jednotlivých zápasů jsou vždy zástupci družstva hrajícího bílými na 1. šachovnici, který 

zapisuje výsledky a zároveň shromažďuje partiáře k pozdějšímu zpracování (pokud se družstva vzájemně nedomluví jinak).  

 

     Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu odpovídá vysílající složka 

(viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). 

     Každé družstvo musí mít vedoucího staršího 18 let, který plně odpovídá za bezpečnost a chování svých svěřenců a ručí za úhradu případných 

škod v objektu vzniklých jejich působením.  

Kontakt: Pavel Pražák, e-mail: prazak.neslhk@email.cz, tel. 777 86 40 65, oruda@seznam.cz 

 

 

 

 

POKYN POŘADATELE K ZAJIŠTĚNÍ organizačních a 

zvýšených hygienických opatření k zabránění šíření 

nemoci COVID-19 

v průběhu konání utkání 1.LM sk. C 10. – 11. 10. 2020, Pardubice, Hradec Králové 

Ve vnitřních společných prostorech pro všechny účastníky platí povinnost zakrytí úst a nosu. Do hrací místnosti vstupují pouze 
hráči, rozhodčí a 1 kapitán družstva. Hráči, vedoucí družstva a rozhodčí při hře roušky musí mít roušky. (Reaguji na případ účasti 
hráče na nedávném KPJ KHŠS, kdy se covid 19 objevil u hráče až po turnaji. Dle KHS by nikdo do karantény nemusel, kdyby hráči 

měli roušky i při partiích). Ve všech hracích místnostech se budeme při hře snažit otevřít okna a větrat.  

1. Vstup do budovy je povolen osobám pouze bez příznaků onemocnění /kašel, rýma, teplota ztráta chuti, 
čichu/, zákaz vstupu osobám s nařízenou karanténou 

1. Organizace a podmínky pobytu osob ve vnitřních prostorách budou nastaveny dle aktuálních 
opatření Ministerstva zdravotnictví či nařízení KHS a dodržena pořadateli, tj. ŠK Lípa. 

mailto:oruda@seznam.cz


1. Je povinnost všech dodržovat pokyny k organizaci, zásady osobní hygieny, dezinfekce při vstupu, mytí rukou a 
před začátkem a po skončení aktivit. 

2. Povinnost nahlásit pořadateli ihned změnu zdravotního stavu, nevolnost, úraz 

Při příznacích infekčního onemocnění, zvýšené teplotě apod. budeme kontaktovat lékaře. Jeho doprovod bude kontaktovat zákonné 

zástupce, případně opustí neprodleně objekt. Zletilý účastníci oznámí tuto skutečnost pořadateli a opustí objekt. 

1. Zajištění větrání prostor a provádění dezinfekce po střídání skupin 

V případě konkrétních mimořádných situací se postupuje podle pokynů KHS a platných mimořádných opatření vyhlášených KHS 

Královéhradeckého kraje nebo plošných nařízení Ministerstva zdravotnictví dle aktuální situace. 


