Šachový klub SDH Stavenice vás zve na XXII. ročník turnaje

Termín:

sobota 23. března 2019

Místo:

Kulturní dům Stavenice

Časový plán: 8.00 - 8.45 prezentace
9.00 - 12.05 1. - 4. kolo
12.05 - 12.50 přestávka
12.50 - 17.10 5. - 9. kolo
17.30

vyhlášení výsledků

Hrací systém: švýcarský na 9 kol a 2 x 20 min., s čekací dobou 20 minut na partii. O pořadí
rozhoduje: 1. počet bodů, 2. vzájemná partie, 3. Buchholz krácený, 4. Buchholz, 5.
Sonnenborn-Berger.

Výsledky budou započteny na LOK ČR v rapid šachu.
Právo účasti: hráči přihlášení v termínu a dále do naplnění kapacity sálu, tj. 100. U hráčů bez
předchozího přihlášení je jejich zařazení do turnaje podmíněno přivezením
šachové soupravy včetně funkčních hodin.

Hráči, kteří se včas nezaregistrují v termínu prezentace, mohou být zařazeni až od druhého kola!
Vklad do turnaje: platí se u prezentace: 100 Kč. Mládež, (r. 2004 a ml.), senioři (r. 1959 a st.),
ženy, předem přihlášení 50 Kč.
Přihlášky při prezentaci + 20 Kč do naplnění kapacity hrací místnosti.
Občerstvení: zajištěno během celé doby turnaje. Oběd jednotný v ceně 75 Kč.
Šachový materiál: na každou dvojici šachovou soupravu včetně funkčních hodin.
Ceny:

věcné pro všechny účastníky + finanční za 1. - 3. místo: 800, 500 a 300 Kč.
Nejlepší tříčlenné družstvo z jednoho oddílu.
Samostatně bude vyhodnocena žákovská kategorie s udělením věcných cen
včetně nejstaršího, nejmladšího a nejvzdálenějšího účastníka.

Přihlášky:

do 22. března 2019: Vojtěch Hanousek,  602 195 463
 vojhanousekstav@seznam.cz

Použijte přihlašovací formulář na: www.otisek.com/mohelnice (od 13. března 2019).

Uzavření on-line registrace 21. 3. 2019 ve 20.00 hodin.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Úsovsko, s.r.o., Klopina
ALAX STAVENICE, s.r.o.
Obecní úřad Stavenice
MÜLLER Josef
Město Úsov
COMPARZ - Michal Zamrzla
Zámecká restaurace Úsov ELPRAMO, s.r.o. – Roman Motlíček
Zajíčkovi, Mohelnice
ČSOB Pojišťovna, a. s. - Martin Nikolajčík
HT SERVIS - Jiří Hanousek, s.r.o., Poděbrady

