
 

 
6. Weekendowy turniej Beskydské šachové školy we Frýdku-Místku 

(poprzednio nazywany Festiwal turniejów szachowych ) 
 

na 5 rund zaliczany na FRL (FIDE) 
 

 

22. do 24. lutego 2013 
 

 

Komunikat turniejowy 

 
Organizator: Beskydská šachová škola o.s. (dále BŠŠ) 

Miejsce rozgrywek: Středisko volného času Klíč (SVČ) ve Frýdku-Místku, ul.Pionýrů 767, Místek 

(Ośrodek wolnego czasu) 

 

System rozgrywek: system szwajcarski na 5 rund z kojarzeniami według rankingów, tempo gry 2x60 

minut + 30 s/ruch z zaliczeniami na ranking FIDE.  

 

Na początku turnieju będą zawodnicy sortowani według rankingu. Na jego podstawie jim będą 

przydzielone punkty kojarzeniowe. Punkty będą zawodnikom przydzielone sposóbem.  1/3 

z najniższym rankingiem ma na początku bonus 0 punktów. Jedna trzecia zawodników z połowy 

tabeli na początku otrzyma bonus 1 punkt a rankingowa czołowka tabeli otrzyma bonus 2 

punkty (warunek minimalno 20 uczestników). Tym sposóbem już od początku turnieju będą 

grali ze sobą zawodnicy na podobnym poziomie. 

 

Organizator według fizycznej obecności graczów, najpóźniej w piątek 22. lutego 2013 

o godzinie 16,40, uporządkuje gracze według ich ELO z FRL i rozpoczyna kojarzenie. 

 

Szczegułowy terminarz:    1.  runda   -  piątek        22.2. od 17,00 godziny  

 2.  runda   -  sobota       23.2. od 09,00   

 3.  runda   -  sobota       23.2. od 14,00  

 4.  runda   -  niedziela   24.2. od 09,00  

 5.  runda   -  niedziela   24.2. od 14,00  

Nagrody:  

Nagrody w calkowitej klasyfikacji 1. - 1500,- CZK, 2. - 900,- CZK, 3. – 600,- CZK  

Dla najlepszych zawodników z 1-punktowym bonusem 1. - 500,- CZK, 2. - 350,- CZK 

Dla najlepszych zawodników z zerowym bonusem 1. - 250,- CZK, 2. - 150,- CZK  

 

W wypadku takiej samej ilości punktów o nagrodach decyduje wyższy średni ranking 

przeciwników (kalkulowany z FRL, lub kto ma tylko czeski ranking, tak czeski - pozostali nie są 

zaliczani) a jeżeli i ten by byl taki sam, wtedy nagroda dzieli się na pół.   

 

Zawodnik moze wziąć maksymalnie 1 nagrode. Przy startu poniżej 20 graczów będą 

nagrody proporcyonalnie skrócone. 

 

 

Wpisowe według ELO:  

2000 i wyższym      50,- CZK (przy wczesnym zgłoszeniu bez wpisowego) 

1800 i wyższym  120,- CZK 

1799 i niższym  200,- CZK  

 



Zakwaterowanie: na prośbe tydzień przed rozpoczęciem turnieju organizator może załatwić 

zakwaterowanie w hotelu Paskov, (200 m od SVČ Klíč) pokój dwuosobowy w cenie 480,- 

CZK /noc  

 

Zgłoszenia: mailem lub telefonicznie  na kontakt podany niżej. Graczy zgłoszoni do piątku 15.2.2013 

otrzymują zniżke wpisowego 50,- CZK. Zgłoszenie jest możliwe najpóżniej 20 minut przed 

rozpocząciem kojarzenia 1 rundy o godzinie 16,40. 

 

        

Kontakt na kierownika zawodów: Petr Záruba, tel. 777 944 376, E-mail: zaruba@chessfm.cz  

 

 

   Ing. Pavel Benčo  

  Ředitel a předseda Rady BŠŠ 

 

 

We Frýdku-Místku, dnia 23.1.2013 

mailto:zaruba@chessfm.cz

