6. ročník „Talent Cup 2012“
Termín:
Místo:

13. 12. - 16. 12. 2012
Malenovice – Hotel Petr Bezruč, 7 km od Frýdlantu nad Ostravicí (www.hotelpetrbezruc.cz)
Tel. + 420 558 684 693 (recepce)

Ředitel turnaje: Ing. Benčo Pavel (+420 775 295 000), p.benco@chessfm.cz
Rozhodčí:
Ing. Petr Záruba, Ing. Pavel Benčo, Karel Pliska, Zdeněk Holeksa
Kategorie:
Turnaj “A” – děti narozené 2001 a 2002
Turnaj “B” – děti narozené 2003 a mladší
- chlapci a děvčata budou hrát společně, ale vyhlášení bude zvlášť
Turnaj “C“ – uzavřená skupina 8 hráčů děti narozené 1998 a mladší s ratingem FELO 16001900
Turnaje “A“+“B“ budou započítány na LOK při minimálně 30% účasti hráčů s LOK
v jednotlivých turnajích
Turnaj “C“ bude započten na FELO!
- vybrané partie z turnajů budou přenášeny on-line!
Systém:

Prezence:

Turnaj A+B – Švýcarský systém, 2x 45 minut + 30 sec. za tah na partii se zápisem.
O pořadí rozhoduje: počet bodů, střední buchholz, buchholz, progres, los
Turnaj C – Každý s každým, 2x 60 minut + 30 sec. za tah na partii se zápisem
O pořadí rozhoduje: počet bodů, Sonnenborn-Berger, výsledky vzájemných partií, los
ve čtvrtek 13. 12. ve večerních hodinách v hotelu P. Bezruče v Malenovicích

Ubytování:

ve dvou a třílůžkových pokojích (sociální zařízení + TV na pokojích)

Stravování :

začíná večeří ve čtvrtek 13. 12. a končí v neděli 16. 12. obědem

S sebou:

sportovní oblečení vhodné na horskou turistiku, do tělocvičny, plavky (na hotelu je bazén se
slanou vodou), pálku na stolní tenis, popřípadě lyže a běžky (nedaleko jsou sjezdovky a
běžkařské tratě)

Finance:

1699,- Kč / účastníci ME a MS mládeže 2012 = 1550,- Kč, vybírá se při prezenci
V částce je zahrnuto:
ubytování + strava (večeře 13.12. - oběd 16.12.)
startovné do turnaje
organizační a technické zajištění
tělocvična a bazén
Cena pro doprovodné osoby činí 1700,- Kč/osoba/pobyt, parkovné činí 20,- Kč/den/auto

Ceny:

Turnaj A+B - První tři v kategorii získají pohár + medaili, prvních šest obdrží věcné ceny
a pro každého účastníka je připravena malá odměna + účastnický diplom, vítězové
obou turnajů navíc obdrží putovní pohár „Talent Cup“
Turnaj C – Vítěz získává pohár + první tři medaili a věcné ceny

Harmonogram:

13. 12.
14. 12.

15.12.

16.12.

Příjezd účastníků, prezence 17.00 - 22.00
07.30 - 09.00 Prezence účastníků
09.30
Slavnostní zahájení
10.00 1.kolo A,B,C
14.00 2.kolo A,B,C
16.30 3.kolo A,B, 17.00 C
08.30 4.kolo A,B,C
11.00 5.kolo A,B, 11.30 C
14.30 6.kolo A,B,C
17.00 7.kolo (ve večerních hodinách proběhne VIP simultánka!)
08.30 8.kolo A,B, 7.kolo C
11.00 9.kolo A,B
13.30

Slavnostní zakončení

Poznámka: Tento turnaj je mezinárodní, v 1. - 5. ročníku startovalo více než 400 dětí z několika zemí. Startovní
listina bude aktualizována na www.chessfm.cz, kde také naleznete výsledky a fotografie z minulého ročníku.
Přihlášky:

do 05. 12. 2012 Pavel Benčo (p.benco@chessfm.cz, tel. +420 775 295 000)

