Šachový oddíl Baník Havířov
pořádá
pod záštitou
primátora města Havířova Bc. Daniela Pawlase

8. ročník
turnaje v rapid šachu

O POHÁR PRIMÁTORA HAVÍŘOVA
který je zároveň součástí Rapid tour Ostravský koník 2015

sobota 21. března 2015
v Restauraci RADNICE v Havířově, Hlavní Třída
Časový plán:
8:15 – 8:50 – prezentace
9:00 – 14:50 – průběh turnaje
15:00 – vyhlášení výsledků
Startovné:
8o,- Kč; senioři a žáci - 6o,- Kč; nepřihlášení jednotně 120,- Kč
Švýcarský systém - 9 kol na 2 x 15 min se zápočtem na FIDE rapid ELO a rapid LOK
Pomocné hodnocení: střední Buchholz,Buchholz,progres,počet výher,vzáj. partie, los
Ředitel turnaje: Mgr. Marek Bulawa
Hlavní rozhodčí: FA Richard Kudla
Cenový fond: 7.900,- Kč
1. - 2.000,- Kč, 2. - 1.500,- Kč, 3. - 1.000,- Kč, 4. - 800,- Kč, 5. - 600,- Kč
6. - 500,- Kč, 7. - 400,- Kč, 8. - 300,- Kč, 9. - 200,- Kč, 10. - 100,- Kč
Nejlepší žena – 200,- Kč, senior – 200,- Kč, dorostenec – 100,- Kč.
Ceny lze sčítat dohromady
Na turnaj bude z Ostravy vypraven speciální autobus,
který za pouhých 20 Kč zaveze ráno účastníky na místo konání turnaje
a bezprostředně po vyhlášení výsledků pak i zpět do Ostravy.
V Ostravě bude možné nastoupit na těchto lokalitách:
- 7:45 parkoviště před Domem kultury města Ostravy
- 8:00 horní zastávka Svinov mosty, směr centrum
- 8:15 Hrabůvka, rondel, zastávka Poliklinika, směr centrum
Rapid tour Ostravský koník 2015
Série rapid turnajů, ve které tři nejlepší hráči v kategoriích do 2000, 1800 a 1600
FIDE ELO získají startovné zdarma do "B" nebo "C" turnaje a tři nejlepší v kategorii
bez omezení získají startovné zdarma do "A" turnaje festivalu Ostravský koník 2015.
Započítávají se nejlepší čtyři dosažené výsledky (získané body) na turnajích tour.
Více na stránkách: www.ostravskykonik.cz/rapidtour

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:
zasílejte nejpozději do 18.3.2015 na - e.bretislav@seznam.cz
v přihlášce uveďte: jméno, příjmení, oddíl, datum narození, elo fide

