
  

 

 

  3. ročník FIDE rapid turnaje Beskydské šachové školy 
Turnaj je součástí rapid tour Ostravský koník 2016 

Datum:  sobota 20. 2. 2016 

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

Ředitel turnaje:  Šimon Štukner, tel. 731 48 47 37, s.stukner@chessfm.cz 

Rozhodčí: IA Petr Záruba 

 

Prezence: 8:15 - 8:45 hod.  

Zahájení:  v 9:00 hod. 

Vyhlášení: cca v 15:15 hod. 

 

Tempo:  15 min + 3s/tah   

Systém:  9 kol dle pravidel FIDE pro rapid šach se zápočtem na FIDE rapid ELO a rapid LOK 

Hodnocení: body, střední buchholz, buchholz, progres, vícekrát černé, los 

 

Vklad:   100,- Kč / pro členy BŠŠ 70,- Kč  

 

Ceny:     1. místo  -     3 000,- Kč 

  2. místo  -     2 000,- Kč 

              3. místo  -   1 000,- Kč 

              4. místo  -      700,- Kč             

  5. místo  -      500,- Kč     

6. místo  -      400,- Kč 

7. místo  -      300,- Kč   

8. místo  -      200,- Kč                   

                 

- turnaj bude zároveň Okresním přeborem F-M v rapid šachu  

1. místo  -     300,- Kč 

  2. místo  -     200,- Kč 

              3. místo  -   100,- Kč 

 nejlepší žena -  200,- Kč (podmínkou výplaty ceny je účast 3 žen nebo dívek registrovaných v klubu z okresu F-M) 

 

- první hráč/ka v kategorii do 16 let (nar. 2000 a ml.), 14 let (nar. 2002 a ml.) a 12 let (nar. 2004 a ml.) obdrží věcné ceny 

  - nejlepší senior/ka věcná cena 

  - hráč/ka může brát jen jednu cenu (vyjma cen v Okresním přeboru) 

- cenový fond je garantován při účasti minimálně 50 hráčů 

 

Časový harmonogram:  

09:00 - 12:00     1. - 5. kolo 

12:00 - 13:00  přestávka na oběd / v okruhu 5 minut je velké množství restaurací, nebudou tolerovány pozdní návraty 

13:00 - 15:00     6. - 9. kolo 

 

Přihlášky:   zasílejte do 13. 2. 2016 na emailovou adresu a.stepanova@chessfm.cz, do přihlášky uveďte prosím své jméno, oddíl, FIDE ID nebo 

LOK ID. V případě přihlášení po termínu vklad se navyšuje o 50,- Kč. 

 

Pro účastníky turnaje bude z Ostravy vypraven speciální autobus s odjezdy: 

 8:00 horní zastávka Svinov mosty, směr Poruba 

 8.10 parkoviště naproti Domu kultury města Ostravy, ul. 28. října 

 8:20 Hrabůvka, rondel, zastávka Poliklinika, směr Poruba 

Odjezd autobusu zpět do Ostravy bude bezprostředně po vyhlášení turnaje.  

Cena dopravy tam i zpět je 20 Kč. Zájem o dopravu autobusem uveďte v přihlášce. 

Více o rapid tour na www.ostravskykonik.cz/rapidtour  

 

Na vaši účast se těší Beskydská šachová škola!  
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