Šachový klub Zlonice
ve spolupráci s šachovými oddíly
SK DDM Slaný a TJ Slovan Velvary
za podpory města Slaného
a sponzorského přispění společnosti REMEX CZ, a.s.
pořádá

REMEX CHESS 2010
Memoriál Dr. Karla Treybala
Termín konání:

Sobota 2. října 2010

Místo konání:

Městské centrum Grand, Třebízského 161, Slaný

Zahájení:

9.15 hodin, prezentace na místě od 8.30 do 9:00hodin

Právo účasti:

Registrovaní i neregistrovaní šachisté

Systém hry:

Tempo hry 2x15min. Švýcarský systém na 9 kol, hraje se dle pravidel FIDE platných k
1.7.2009. Pro počítání výsledků bude použito automatické nastavení programu
Swissmanager (body, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger, Progress, los).

Startovné:

60 Kč pro předem přihlášené / 30 Kč pro předem přihlášené juniory do 18 let vč. a
seniory nad 65 let / 100 Kč pro předem nepřihlášené.

Ceny:

Finanční ceny pro prvních deset nejlépe umístěných – 2500 Kč / 2000 Kč / 1500 Kč /
1000 Kč / 800 Kč / 700 Kč / 600 Kč / 500 Kč / 300 Kč 100 Kč a pamětní poháry.

Materiál:

Každý lichý hráč z oddílu přiveze jednu kompletní šachovou soupravu a funkční
hodiny. Šachovou soupravu a hodiny je možné zapůjčit pořadatelem za poplatek 100Kč.

Občerstvení:

V přilehlém bufetu bude k dispozici občerstvení a nápoje, v budově MC Grand se
nachází Krušovická restaurace.

Rozhodčí:

Ing. Jindřich Trejbal (ml.), rozhodčí I. třídy. Nápomocna bude komise složená
z vybraných účastníků turnaje.

Přihlášky:

Do 30. září 2010 elektronicky na adresu hrdlicka@selfnet.cz , nebo telefonicky
602 710 798. Lze i na místě, ale pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast
z kapacitních důvodů hracích prostor.

Tímto Vás srdečně zveme k účasti na našem turnaji.
Ing. Jan Hrdlička
ředitel turnaje
ŠK Zlonice

Dr. Karel Treybal
Dr. Karel Treybal se narodil 2.února 1885 v Kotopekách u Hořovic. Po základní školní
docházce navštěvoval gymnázium v Příbrami a Praze. Po maturitě v roce 1903 studoval práva
na Karlově univerzitě v Praze.
V První světové válce byl záložním poručíkem 30.pěšího pluku v Haliči – 2x raněn. Roku
1915 v ruském zajetí. Později byl československým legionářem, s legiemi prošel celou Sibiří
až do Vladivostoku. Odtamtud se vrací roku 1921 jako kapitán ČS legií přes Suez do vlasti.
V roce 1921 prohlášen doktorem práv. Poté následuje několikaletá soudní praxe. V roce 1930
jmenován přednostou Okresního soudu ve Velvarech.
30. května 1941 zatčen gestapem a vězněn v Praze, Kladně a Terezíně. 2.října 1941 byl
vojenským stanným soudem odsouzen a téhož dne v Praze popraven.
Dr. Karel Treybal byl rakousko-uherský a československý šachista, mistr Ústřední jednoty
českých šachistů, od roku 1909 držitel druhého místa za Oldřichem Durasem. Mistr
Československa z roku 1921.
Největší úspěch – 6. – 7. místo na mezinárodním turnaji v Karlových Varech roku 1923, kde
porazil vítěze turnaje a budoucího mistra světa, Alexandra Aljechina.
Účastnil se tří šachových olympiád
1930 Hamburg - 5.místo
1933 Folkestone - 2.místo
1935 Varšava - 5.místo
Dr. Karel Treybal měl dceru Vlastu a syna Jindřicha. Syn Ing. Jindřich Trejbal (zesnulý
v březnu 2009) pokračoval v šachové dráze a dosáhl též mnoha úspěchů. Vnuk Dr. Karla
Treybala – Ing. Jindřich Trejbal st. – a pravnuk – Ing. Jindřich Trejbal ml. – zdárně pokračují
v šachové linii rodu Trejbalů.
Závěrem:
Citace z knihy Ladislava Prokeše Dr. Karel Treybal Život a dílo českého šachového mistra.
„ Dne 2.října 1941 byl vojenským stanným soudem k smrti odsouzen a téhož dne v Praze
popraven přednosta Okresního soudu ve Velvarech, dr. Karel Treybal.
Při čtení této zprávy se zachvělo každé věrné české srdce, obzvláště srdce těch, kteří
dr. K. Treybala osobně znali, vždyť to byl jeden z nejčistších a nejčestnějších lidí, jaké si lze
jen představit, skromný, dobrý, obětavý, národně hrdý a nesmlouvavý. Každá lež a faleš byla
mu cizí, upřímnost a čestnost byly mu nadevše.“

Čest jeho památce !

