Město Bílovec
ve spolupráci s
ŠK SLAVOJ PORUBA
pořádá
8. ročník šachového turnaje

„Novoroční cena města Bílovce“
který je zároveň součástí rapid tour Ostravský koník 2015
sobota 3. ledna 2015
Místo konání:

Dům kultury v Bílovci, Ostravská 363, Bílovec 743 01

Ředitel turnaje:

Marie Velká, vedoucí odboru kultury a sportu MěÚ Bílovec

Hlavní rozhodčí:

IA Ladislav Palovský

Systém hry:

švýcarský systém na 9 kol, 2×15min., se zápočtem na FIDE rapid Elo a rapid LOK

Pomocné hodnocení:

střední Buchholz, Buchholz, progress, počet výher, vzájemná partie, los

Vklad:

jednotný, pro předem přihlášené hráče 80 Kč, nepřihlášení 120 Kč

Časový plán:

7.00-8.45
9.00
9.15-12.15
12.15-13.00
13.00-15.15
15.30

Doprava:

Pro účastníky turnaje bude z Ostravy vypraven speciální autobus s odjezdy:
7.45 parkoviště před Domem kultury města Ostravy
8.00 Hrabůvka, zastávka „Poliklinika“, směr Poruba
8.15 horní zastávka Svinov mosty, směr Poruba
Odjezd autobusu zpět do Ostravy bude bezprostředně po vyhlášení turnaje.
Cena zpáteční jízdenky je 20 Kč. Zájem o dopravu autobusem uveďte v přihlášce.

Strava:

pro hráče je k dispozici občerstvení a možnost objednání obědu v přilehlé restauraci

Přihlášky:

zasílejte do 31.12.2014 na email: janmalda@seznam.cz

prezentace
zahájení
1.- 5. kolo
přestávka na oběd
6.- 9. kolo
vyhlášení výsledků

v přihlášce uveďte: jméno, oddíl, datum narození, Elo FIDE
Ceny:

Celkový cenový fond ve výši 15000 Kč + věcné ceny
1. místo 3000 Kč
6. místo
2. místo 2500 Kč
7. místo
3. místo 2200 Kč
8. místo
4. místo 2000 Kč
9. místo
5. místo 1600 Kč
10. místo

1300 Kč
1000 Kč
700 Kč
400 Kč
300 Kč

Rapid tour:

Série rapid turnajů, ve které tři nejlepší v každé kategorii do 1600, do 1800 a do 2000
FIDE ELO získávají zdarma startovné do B nebo C turnaje a tři nejlepší (mimo GM
a IM) v kategorii bez omezení získávají zdarma startovné v A turnaji Ostravského
koníka 2015. Započítávají se čtyři nejlepší dosažené výsledky (součet dosažených
bodů) na turnajích tour.
Více na www.ostravskykonik.cz/rapidtour

Věcné ceny:

Nejlépe umístěný junior, senior, žena a hráč Bílovce, nejmladší a nejstarší účastník

