PROPOZICE:

Šachový turnaj ŠNEK
(mezinárodní den šachu)

Pořadatel:

Šachový klub, TJ Sokol Nekoř 330, Nekoř 561 63
tel., 721566735, e-mail: Vsipek@seznam.cz
ve spolupráci s TJ Sokol Nekoř a obcí Nekoř

Kategorie:

Hlavní turnaj- registrovaní šachisté
Dětský turnaj- od roku narození 2006 let a mladší (kategorie HD8, HD10, HD12)
do turnaje se mohou přihlásit i hráči, kteří nikdy nebyli neregistrovaní v ŠSČR

Místo konání:

CVAN Nekoř (zimní stadion Nekoř)
(v případě nepříznivého počasí a nad 50 účastníků v Kulturním domě v Nekoři)

Datum konání:

24.7.2021 – Sobota
prezence 8:00- 8:30 hodin, zahájení turnaje v 8:45 hodin,
předpokládané zakončení a vyhlášení vítězů v 15:00 hodin.

Systém hry:

Hlavní turnaj - na 9 kol, Švýcarský systém losování (SwissManager). Hraje se
podle "Pravidel šachu FIDE" a „Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a
bleskový šach“ tempem 2 x 15 minut.
Dětský turnaj – může být upraven podle počtu startujících

Rating:

Výsledky nebudou započteny na listinu LOK ČR pro rapid šach.

Podmínky účasti:

Každý lichý hráč musí přivézt kompletní šachovou soupravu včetně
šachových hodin. V případě, že takovou možnost nemáte, uveďte s
přihláškou. Bez souprav nemůžeme zaručit účast v turnaji.

Rozhodčí:

Případné spory řeší komise ze zvolených hráčů, dětský turnaj- Petr Langr

Přihlášky:

Jméno, Příjmení a rok narození pošlete na e-mail Vsipek@seznam.cz
nejpozději do16:00 23.7.2021. Seznam přihlášených na chess-results.com

Startovné:

Pro předem přihlášené 50kč, děti a mládež do 15let 20kč.
Nepřihlášení šachisté 100kč, děti a mládež do 15let 40kč.
Platba při prezentaci na místě.

Ceny:

1.místo finanční odměna ve výši 50 % z vybraného startovného
2.místo finanční odměna ve výši 25 % z vybraného startovného
3.místo finanční odměna ve výši 15 % z vybraného startovného
1.žena finanční odměna ve výši 10 % z vybraného startovného
Nejlepší hráč do ELO1900 200kč
Nejlepší hráč do ELO1700 200kč
Nejlepší hráč do ELO1500 200kč
+ 50 věcných cen
Finanční a věcné ceny se nesčítají!
Dětský turnaj - kategorie HD8, HD10, HD12- medaile a věcné ceny
- Ceny pro každého

Občerstvení:

guláš, pivo, limonády, sušenky

Následuje:

od 14:00 hodin Slavnostní otevření hasičského minimuzea

