
 

 

 

 

 

 

 

 
 

„LIDICKÁ SIMULTÁNKA 2016“   
 

PROPOZICE  
 

Šachový turnaj "Lidická simultánka" je 1denní nesoutěžní šachový turnaj vyhlášený Památníkem Lidice, hraný 
formou tzv. simultánky neboli simultánní partie. Cílem je 1x ročně zprostředkovat šachově orientovaným dětem a 
mládeži možnost sehrát v Lidické galerii utkání s šachovým mistrem. Lidická galerie se tak 18. února 2016 pošesté 
otevírá mladým šachistům, kteří se budou moci utkat v simultánní partii s mezinárodním velmistrem z České 
republiky nebo ze zahraničí. V připravovaném ročníku jde o exhibiční vystoupení velmistra Sergeje Movsesjana, 
Davida Navary a Julie Kočetkové kteří hrají současně na dvou a více šachovnicích proti vícero hráčům.  

Simultánce v Lidicích udělil osobní záštitu šachový velikán Anatolij Karpov, který se převážné části ročníků 
zúčastnil osobně.  

 

Pořadatel a vyhlašovatel: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice 

Termín: čtvrtek 18. února 2016 od 11 hodin 

Místo konání: Lidická galerie 

Právo účasti: řádně přihlášení registrovaní i neregistrovaní hráči šachu do 18 let 

Hrací systém: simultánní partie s časovou dotací 90 minut 

Hrací materiál: připraví pořadatel 

Startovné: není požadováno 

 

Přihlášky: vyplněnou přihlášku zaslat nejpozději do 10. února 2016 na adresu vyhlašovatele, formulář je k 
dispozici na webových stránkách Památníku Lidice http://www.lidice-memorial.cz/ 

Bude se hrát na 20 šachovnicích, počet hráčů je tedy limitován. Pokud počet přihlášených hráčů přesáhne 
stanovený limit, vyhrazuje si vyhlašovatel právo určit definitivní počet hráčů turnaje podle pořadí, ve kterém se 
hráči přihlásili. Všichni přihlášení obdrží potvrzení o přijetí přihlášky a vybraní hráči osobní pozvánku k účasti v 
turnaji.  

Odborný výbor: Jan Smejkal 

Ocenění: každý zúčastněný hráč obdrží Pamětní list podepsaný třemi mezinárodními velmistry  

Občerstvení: možno využít Restauraci Lidická galerie 

Časový harmonogram turnaje: 

 10:00 - 10:45 prezence přihlášených hráčů 

 11:00 – 11:15 slavnostní zahájení turnaje  

 11:15 – 12:45 simultánka s účastí velmistra Sergeje Movsesjana, Davida Navary a Julie Kočetkové 

 12:55 – 13:10 tisková konference  

 13:10 – 13:30 slavnostní zakončení turnaje, předávání diplomů účastníkům  

 
Podrobnější informace o turnaji naleznete na http://www.lidice-memorial.cz/ 
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