Motto: Kvalitním tréninkem k mistrovství

4. Festival šachových turnajů ve Frýdku-Místku
víkendový turnaj na 5 kol se zápočtem na FRL (FIDE)

9. až 11. listopadu 2012
PROPOZICE

FESTIVALU

Pořadatel: Beskydská šachová škola o. s. (dále BŠŠ)
Hrací místo: Středisko volného času Klíč (SVČ) ve Frýdku-Místku, ul. Pionýrů 767, Místek
Systém turnajů: švýcarský systém na 5 kol s nasazovacími koeficienty,
hrací tempo 2x60 minut + 30 s/tah se zápočtem na FRL a LOK ČR.
Nasazovací body použité pro losování a započtené pro vyhodnocení pořadí (nikoli pro
klasifikační účely) se přidělí zúčastněným hráčům následujícím způsobem: hráči se seřadí podle
výše osobních koeficientů. 1/3 hráčů s nejnižším osobním koeficientem má pro párování
přičítán nasazovací koeficient 0 bodů, střední třetina obdrží 1 a nejsilnější třetina hráčů 2
nasazovací body (za podmínky účasti nejméně 20hráčů).
Pořadatel podle fyzické přítomnosti hráčů nejpozději v pátek 9. listopadu 2012 v 16,40 hodin,
seřadí přítomné hráče podle výše ELO z platné FRL.
Časový plán:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

-

pátek
sobota
sobota
neděle
neděle

9. 11.
10. 11.
10. 11.
11. 11.
11. 11.

od 17,00 hodin
od 09,00
od 14,00
od 09,00
od 14,00

Ceny:
Ceny za absolutní pořadí / 1. - 1500,- Kč, 2. - 900,- Kč, 3. – 600,- Kč
Pro nejlépe umístěné hráče s 1 bodovou bonifikací / 1. - 500,- Kč, 2. - 350,- Kč
Pro nejlépe umístěné hráče s nulovou bonifikací / 1. - 250,- Kč, 2. - 150,- Kč
V případě rovnosti bodů rozhoduje vyšší průměr ELO soupeřů, pokud by byl stejný, tak se cena
dělí rovným dílem.
Pozn.: Hráč může brát jen jednu cenu. V případě menší účasti, nežli 20 hráčů se ceny úměrně
krátí.

Startovné:
Hráči s FIDE ELO 2000 a vyšším 50,- Kč (při včasné přihlášce 0)
1800 a vyšším 120,- Kč (členové BŠŠ 100,- Kč)
1600 a vyšším 200,- Kč (členové BŠŠ 130,- Kč)
ostatní
350,- Kč (členové BŠŠ 250,- Kč)
členové vrcholového střediska BŠŠ mají další slevu 50,- Kč
Ubytování: na požádání týden před zahájením turnaje můžeme zajistit v Hotelové ubytovně Paskov
(200 m od SVČ Klíč) dvoulůžkový pokoj v ceně 480,- Kč /noc. U větších skupin můžeme
dohodnout individuálně i nižší cenu za ubytování.
Přihlášky: mailem nebo telefonicky na níže uvedený kontakt. Hráči přihlášení do 6. 11. 2012 mají
slevu na startovném 50,- Kč. Výjimečně může být hráč přijat do Festivalu i bez přihlášky ještě
20 minut před zahájením losování dvojic prvního kola.
Kontaktní osoba: Zdeněk Holeksa, tel. 732 959 621, E-mail: z.holeksa@chessfm.cz

Ing. Pavel Benčo
Ředitel a předseda Rady BŠŠ
Ve Frýdku-Místku, dne 20. 9. 2012

