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ŠACH LANNŮV 
 

 

 
 

 

 

 

 

Šach Lannův v zásadě není hrou soutěžní k poměření sil, taktik, umu a nervů. Je stánkem 

osvětovým, kulturním, jenž mám ve spojení se svým příběhem a partnery, silně se vázající na 

České Budějovice, vyzývat k zamyšlení a uvědomění. Nejen podstatou královské hry, šachu. 
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 „Hra královská o Lannův pohár v šachu“ dále jen Šach Lannův je prostředkem k posílení 

odkazu českobudějovického rodáka Vojtěcha Adalberta Lanny, významného průmyslníka, 

loďmistra, stavitele a mecenáše, který se významně zaslouţil o rozkvět města České 

Budějovice a s městem je neodmyslitelně spjat. Jedním z cílů Šachu Lannova je zaloţit 

v klání tradici. Dlouhodobou tradici se jménem Lanna, Budějovický Budvarem a městem 

samotným. 

 

Článek 1. - Základní ustanovení 

1.1. Soutěţní řád Šachu Lannova (dále jen ŠL) stanoví základní podmínky organizace a řízení 

šachové soutěţe pořádané Občanským sdruţením České Budějovice Vojtěcha Adalberta 

Lanny, o. s. 

1.2. Tento soutěţní řád je platný a závazný pro všechny registrované účastníky. 

Článek 2. - Organizační předpisy k řízení soutěží 

2.1. Základními pravidly pro ŠL jsou všeobecná pravidla šachu FIDE. 

2.2. Tento soutěţní řád, v citovaných bodech, je nadřazený pravidlům FIDE. 

Článek 3. - Soutěžící 

3.1. Soutěţe se můţe zúčastnit kaţdý bez rozdílu pohlaví a věku za předpokladu splnění 

těchto podmínek: 

a) soutěţící má trvalé bydliště na území města České Budějovice * 

b) soutěţící je občanem České republiky * 

c) soutěţící byl a je pouze amatérským hráčem šachu, není a nebyl registrován v ţádné 

asociaci sportovního šachu a podobných organizacích a to ani na hobby platformě  ** 

d)  soutěţící souhlasí bez výhrad s podmínkami, soutěţním řádem a pravidly soutěţe ŠL ** 

e) soutěţící souhlasí dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), se zpracováváním  osobních údajů pořadatelem 

soutěţe za účelem evidence, propagace, marketingových účelů a komunikace. ** 

f) za soutěţícího, který nedosáhl plnoletosti jedná v jeho přítomnosti ve věcech 

administrativních jeho zákonný zástupce. 

 

g) soutěţící je fanoušek „like“ Kavárny LANNA na facebooku 
**
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h) soutěţící byl připuštěn ke hře po řádné registraci pořadatelem ŠL 
 

* – účastník doloţí průkazem totoţnosti při registraci 
** – účastník potvrdí podpisem přihlášky při registraci 

 

 

Článek 4. – Registrace soutěžících 

4.1. Registrace účastníka probíhá osobním přihlášením v kaţdý pracovní den od 9.00 do 16.00 

hod.v Kavárně LANNA, Jiráskovo nábřeţí 45e, 370 01 České Budějovice, po předchozí 

telefonické domluvě na tel. 608 338 985 do naplnění maximálního počtu účastníků. Naplnění 

účastníků v ŠL je oznámeno na www.facebook.com/kavarnalanna. 

4.2. Účastník vyplní registrační formulář a doloţí potřebné dokumenty viz čl. 3. 

Článek 5. – Pravidla soutěže 

5.1. O počtu soutěţících rozhoduje pořadatel ŠL na základě zájmu soutěţících. Zpravidla by 

měla probíhat jedna hra týdně v běţném roce. 

5.2. Při nadměrném zájmu soutěţících rozhoduje o navýšení počtu soutěţících a organizaci 

partií v jiných dnech pořadatel. 

5.3. Soutěţ probíhá kaţdou sobotu, případně neděli, dle rozpisu v Kavárně LANNA, 

Jiráskovo nábřeţí 45E, Č. Budějovice od 10.00 hod. u určeného stolu. V kaţdém kole mohou 

být partie i v jiný neţ stanovený den pouze se souhlasem pořadatele, místo však zůstává 

stejné. Rozpis klání je zveřejněn na na www.facebook.com/kavarnalanna.  

5.4. Soutěţící jsou povinni se dostavit ke sjednané partii v daný den a čas dle rozpisu. 

Zpoţdění účastníka (ů) o 15 minut nad stanovený čas je bráno jako neúčast. 

5.5. Neúčast soutěţícího (-ích) k sjednané hře dle rozpisu je brána jako kontumační prohra. 

5.6. Mezi rozlosovanými hráči se hraje jedna šachová partie, má li vítěze. V případě 

nerozhodného výsledku (remíze) či „patu“ v první partii odsouhlasené na základě dohody 

oběma soupeři se započne partie nová do konečného vítěze. Nepodaří li se jednomu z hráčů 

zvítězit ani v druhé hře, pokračuje hra další partií. Nepodaří li se zvítězit jednomu z hráčů do 

konce pracovní doby daného dne, jsou oba ze soutěţe vyloučeni.    

5.7. Partie musí mít vítěze a utkání nelze končit jiným způsobem neţ matem, vypršením 

časového limitu, anebo uznáním prohry jednoho z hráčů. Moţné je i vyřazení obou hráčů viz. 

bod 5.6. 
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5.8. Partie je hrána na základě měřeného času u šachových hodin. Časový limit je 90 minut. 

Kaţdý z hráčů má své vlastní hodiny, které běţí jen v době, kdy je na tahu a přemýšlí. 

Soupeřovy hodiny v té době stojí. Hráč, kterému došel časový limit, partii prohrál bez rozdílu 

počtu figur na šachové ploše. 

5.9. Hra se hraje formou pavouka do konečného vítěze na základě základního rozlosování. 

5.10. Před započetím partie doloţí hráči svou totoţnost občanským průkazem rozhodčímu 

soutěţe, popř. personálu kavárny. Rozhodčí nebo personál kavárny je oprávněn nepřipustit ke 

hře hráče, který neprokáţe svoji totoţnost, nebo je ve stavu (podnapilost, nedůstojný 

zevnějšek, atd.), který je v rozporu s váţností hry, jejím smyslem a důstojností. Neprokázání 

totoţnosti nebo stav dle výše uvedeného se bere jako neúčast a tedy prohra kontumační. 

5.11. Po skončení partie je proveden čitelný zápis pořadatelem, rozhodčím či personálem 

kavárny do předtištěného formuláře s vyznačením vítěze partie s podpisy obou účastníků a 

personálu kavárny. V případě odmítnutí podpisu účastníka (ů) postačí potvrzení zápisu 

pořadatelem, personálem kavárny čí rozhodčím. 

5.12. V případě jakéhokoli sporu mezi hráči a nepřítomností rozhodčího je hlavním 

rozhodčím personál kavárny, který nestraně a bezodkladně rozhodne o řešení sporné situace. 

Soutěţící jsou povinni se rozhodnutím řídit. Hráči jsou vázáni řešit případný spor smírem 

vţdy v herním čase klání. 

5.13. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat. 

5.14. Pořadatel má právo na vyřazení účastníka při nedodrţení soutěţních podmínek a 

nedodrţení pravidel.  

5.15. Hráči musí dbát, aby svým chováním a zevnějškem důstojně reprezentovali šachovou 

hru a smysl šachového klání ŠL. 

5.16. Barva figur hráčů je losována před hrou u personálu kavárny, nebo dohodou hráčů. 

5.17. Hráč je mj. povinen řídit se sportovně obecnými herními, technickými a společenskými 

standarty hry šachu, pokyny rozhodčího a pořadatele, dobrými mravy v duchu fair play. 

5.18. Je zakázáno, aby do hry jakýmkoli způsobem vstupovali třetí osoby.  

5.19. Hráči jsou seznámeni s místem konání a musí strpět prostředí kavárny, kde je ŠL 

pořádán. 

5.20. Během hry je hráčům nabízeno občerstvení. 
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5.21. Pořizování fotodokumentace a záznamů je povoleno pouze organizátorům a partnerům. 

V ostatních případech musí být vydán písemný souhlas pořadatele. 

5.22. Na účast v ŠL není právní nárok. 

5.23. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto soutěţního řádu i v průběhu ŠL. 

5.24. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit ŠL i v jeho průběhu bez udání důvodu. 

5.25. Není li uvedeno jinak rozumí se pořadatelem člen občanského sdruţení České 

Budějovice Vojtěcha A. Lanny, o.s., rozhodčí nebo personál Kavárny LANNA. 

5.26. Pro nultý ročník je rozhodčí jmenován pořadatelem:  

                   Michal Borovka, GSM 605 853 464 

  Jitka Holoubková, GSM 608 338 985 

Počet rozhodčích můţe být pořadatelem doplněn. 

5.27. Výsledkem a završením hry ŠL v kaţdém roce je pouze jeden, absolutní vítěz. Jméno 

vítěze bude vryto do podstavce Lannova poháru. Absolutní vítěz bude honorován dle 

schváleného klíče pořadatelem. 

5.28. Lannův pohár – Šach Lannův můţe být pouze propůjčován vítězům jednotlivých 

ročníkům a partnerům. Je majetkem pořadatele, kdy je trvale vystaven v kavárně LANNA. 

 

V Českých Budějovicích, dne 23. 4. 2014 

 

          ........................................ 

                Jitka Holoubková 

                      předseda  
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Uchazeč vyplní hůlkovým písmem 

 

Pořadové číslo
*
:    

Titul, jméno a příjmení:   

Trvalé bydliště:                                                                                      PSČ: 

Datum narození:  

Telefon:  

Email:  

 

 

 

Prohlašuji, ţe souhlasím se Soutěţním řádem hry o Lannův pohár v šachu -  

Šach Lannův.  

 

Prohlašuji, ţe jsem pouze amatérským hráčem šachu, nejsem a nikdy jsem nebyl 

registrován v ţádné asociaci sportovního šachu a podobných organizacích i na 

hobby platformě.  

 

Dále prohlašuji, ţe jsem fanouškem „Like“ Facebook stránek Kavárny LANNA.  

 

Beru na vědomí a souhlasím, ţe moji doručovací adresou pro potřeby Šachu 

Lannova je má e - mailová adresa uvedena výše. Dnem doručení se v tomto 

případě korespondence stanovuje den následují, po odeslání elektronické zprávy 

pořadatelem na uvedený email. 

 

Beru na vědomí a souhlasím, ţe v případě prokázání opaku zde popsaných 

prohlášení mohu být vyloučen ze hry Šach Lannův či mi můţe být odepřena 

výhra  a poţitky s ní spojené a to i se zpětnou účinností. 

 

Den………………………….. 

        

 

 

Podpis zájemce o hru: 

 

 

 
*-Vyplní pořadatel 


