
Otevřená Grand Prix v bleskovém šachu 2013/2014, 
organizovaná Klubem přátel šachu ve Frýdku-Místku 

 

Grand Prix se skládá z 5 turnajů v bleskovém šachu, hraných v termínech viz níže. 

 

Místo konání:   SVČ Klíč, ul.Pionýrů 767, Frýdek-Místek 

Hrací dny a čas: vždy v úterý, prezentace od 17,15 hod. a zahájení v 17,30 hod. 

Účastníci: turnaje jsou otevřené jakýmkoli zájemcům o tuto hru, bez omezení na 

klubovou příslušnost, či organizovanost u Šachového svazu 

Hrací systém: hráno švýcarským systémem podle pravidel FIDE pro bleskový šach, na 

9 kol, hrací čas 5 min. na partii pro každého hráče  

Startovné: za každý start v jednotlivých turnajích 30,- Kč každý hráč; startovné 

bude použito výhradně na vyplacení cen 

Termíny konání: 29.10. a 17.12. 2013 

 4.2. , 18.3. a 22.4. 2014 

Pořadí hráčů: o pořadí na čelných místech pro určení vítězů cen rozhoduje: 

 V jednotlivých turnajích 1. docílené body (včetně kontumačních bodů), 

2. střední Buchholz, 3. Buchholz,  4. progres 

 V Grand Prix 1. součet bodů 4 nejlepších výsledků z jednotlivých 

turnajů každého hráče, 2. součet bodů ze 3 nejlepších turnajových 

výsledků, 3. součet bodů 2 nejlepších turnajových výsledků 

 

Finanční ceny za umístění v jednotlivých turnajích (v Kč): 

 
Ceny za umístění v Kč 

 Poč.účastníků 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 

do 15 100 60 40 xxx xxx 200 

do 24 120 80 60 40 xxx 300 

nad 24 140 110 90 70 50 460 

Pozn.:  zbylé peníze ze startovného se ukládají do Fondu Grand Prix 

 

Finanční ceny za celkové umístění v Grand Prix (v % z vytvořeného fondu): 

 
Ceny za umístění v % z Fondu GP 

Fond GP v Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

do 1000 50 30 20 xxx xxx xxx 

do 2000 40 30 20 10 xxx xxx 

do 3000 35 26 18 13 8 xxx 

nad 3000 32 24 17 12 8 7 

Pozn.: ceny se zaokrouhlí na celé desetikoruny tak, aby se fond nepřečerpal 

 

Zpracoval:  Karel Kubala, 20.9.2013 


