Beskydská šachová škola
pořádá

2. ročník OPEN AIR CHESS FEST
nebo UNDER ROOF CHESS FEST v případě deště

hraný jako okresní přebor F-M v bleskovém šachu
Datum:
Místo:
Podmínka konání:
Právo účasti:
Ředitel a rozhodčí:
Prezence:
Zahájení:
Vyhlášení:
Tempo:
Systém:
Hodnocení:
Vklad:
Ceny:

Přihlášky:

Občerstvení:
GDPR:

sobota 18. 6. 2022
zahrada SVČ Klíč F-M, Pionýrů 767, Místek . Bude se hrát na venkovních posezeních.
v případě deště se turnaj přesune „Under roof“.
Hráči šachu znalí pravidel hry, zahraniční hráči musí být registrovaní na FIDE
IA Ing. Petr Záruba, 739 642 815, zaruba@chessfm.cz
8:15 - 8:45 hod.
v 9:00 hod.
cca 15 minut po dohrání poslední partie
3 min + 2s/tah
11 kol dle pravidel FIDE pro bleskový šach se zápočtem na FIDE blesk ELO
body, vzájemná partie dle FIDE, buchholz -1, buchholz, Sonnenborn-Berger, vícekrát černé, los
150 Kč, pro členy BŠŠ 100 Kč, hráči z UKR zdarma
Absolutní pořadí:
Okresní přebor:
1. místo
2 000 Kč
1. místo
500 Kč
2. místo
1 500 Kč
2. místo
300 Kč
3. místo
1 000 Kč
3. místo
100 Kč
4. místo
700 Kč
nejlepší žena 100 Kč
5. místo
500 Kč
6. místo
400 Kč
7. místo
300 Kč
8. místo
200 Kč
- první hráč v kategorii do 18, 16, 14 a 12, 10 let obdrží věcné ceny
- nejlepší senior (1962 a starší) a žena věcná cena
- hráč může brát jen jednu cenu vyjma cen v OP
- cenový fond je garantován při účasti minimálně 50 hráčů
zasílejte do 15. 6. 2022 na emailovou adresu a.stepanova@chessfm.cz
V případě přihlášení po termínu vklad se navyšuje o 50 Kč. Do přihlášky uveďte prosím své
jméno, oddíl, FIDE ID nebo LOK ID
V průběhu turnaje a po bude otevřen místní bufet, bude možné opékat párky na ohni a další.
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat
nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich
uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

