Šachový klub Lokomotiva Česká Třebová
vás zve na 4.

ročník rapid turnaje O pohár Maxe Švabinského

pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

Turnaj bude započten na národní rapid ELO
Datum konání:
sobota 3. září 2022
Místo:
Hospůdka u Sitařů, Kozlov 1, Česká Třebová
Hrací systém:
švýcarský na 9 kol, 2 x 12 minut + 3 sekundy na tah
Hlavní rozhodčí:
David Kameník
Ředitel turnaje:
Lukáš Hurt
Organizátor turnaje: Ivo Prax, e-mail: ivoprax@gmail.com, tel.: 608 480 286
Přihlášky:
e-mailem na adresu organizátora turnaje nebo do google formuláře do
30. srpna 2022 (uvést jméno, oddíl, ELO). Kapacita je 80 hráčů.
Časový harmonogram:
prezentace
8:15–9:00 hod.
1. – 9. kolo
9:05–14:30 hod.
Vyhlášení výsledků: 14:45 hod.
Startovné: 200 Kč za hráče, ve startovném je zahrnut oběd. V případě požadavku na
bezmasý oběd informujte organizátora turnaje v přihlášce.
Ceny:
1. místo: 2000 Kč
2. místo: 1000 Kč
3. místo: 700 Kč
4. místo: 600 Kč
5. místo: 500 Kč
6. místo 400 Kč
7. místo 300 Kč
8. až 10. místo 200 Kč
11. až 50. místo: věcná cena
Nejlepší hráč do 1750 národního ELA: 300 Kč
Nejlepší senior nar. 1955 a starší: 300 Kč
Nejlepší žena: 300 Kč
Občerstvení s alko, nealko a dalším jídlem k dispozici k zakoupení během celého turnaje
přímo v místě konání.

Na každého lichého hráče je nutno vzít kompletní šachovou soupravu a funkční
digitální šachové hodiny! Účastníci bez šachových souprav a digitálních hodin
nemusí být do turnaje přijati.
Na 3. ročník turnaje v malebné vísce a krásném prostředí historického sálu a výčepu
srdečně zvou pořadatelé z šachového klubu Česká Třebová.
Jak se k nám dostanete a kde můžete parkovat?
Hospůdka u Sitařů, Kozlov 1, Česká Třebová 560 02 - GPS: 49.8828317N, 16.4096736E
U samotné hospůdky je málo místa na parkování. Využijte prosím parkoviště podle mapky
níže.

Pozn: Přihlášením do turnaje dává účastník (zákonný zástupce) souhlas se zpracováním
osobních dat nutných pro zápočet údajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků, taktéž
dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů
a sponzorů.
Na turnaji budou dodržována hygienická opatření platná v době konání turnaje.

