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VYPSANÉ TURNAJE, PRÁVO ÚČASTI, SYSTÉM A TEMPO HRY
 
 Finále extraligy družstev - závěrečná 3 kola celoroční soutěže 
 90 min. na 40 tahů + 30 min. do konce + 30 sekund za tah
 Účast hráčů dle soupisek extraligové soutěže

A FIDE Open „A“ - otevřený mistrovský turnaj se zápočtem na FIDE
 Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah
 Účast hráčů s FIDE ratingem > 1900
      Výjimky: max 10% s FIDE ratingem <= 1900, max 10% bez FIDE ratingu

B FIDE Open „B“ - otevřený turnaj se zápočtem na FIDE
 Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah
 Účast hráčů s FIDE ratingem < 2000

C FIDE Open veteránů - otevřený turnaj se zápočtem na FIDE
 Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah
 Účast hráčů narozených 1953 a starších

D Bleskový turnaj
 Švýcarský systém na 11 kol, 2 x 5 min.
 Účast bez omezení, součástí je občerstvení pro účastníky turnaje

E Turnaj v holanďanech
 Každý s každým, při odvetě prohrávající tým střídá šachovnice, 2 x 5 min. Účast bez omezení

F Turnaj dětí a mládeže v rapidu
 Švýcarský systém na 7 kol, 2 x 15 min.
 Účast dětí a mládeže do 15 let s ratingem < 1800

• Při rovnosti bodů rozhoduje střední Buchholz, Buchholz, progress, průměrné ELO soupeřů
• Čekací doba na hráče nepřítomného při zahájení hry v turnajích A, B a C je 60 minut
• Vybrané partie budou živě komentovány IM Klímou v přísálí Domu kultury

Místo konání: Společenský sál Domu kultury města Ostravy, 28. října 124, Ostrava

Ředitel festivalu: Marek Jelínek, e-mail: marek@ostravskykonik.cz, mobil: 603 525 566

Stravování: individuální, občerstvení i teplá strava zajištěny v přísálí Domu kultury
 
Ubytování: Hotel Harmony Club*** .........   1 min. tramvají, nocleh od 700,- Kč, se snídaní
  Penzion D.M.Z. .....................   2 min. tramvají, nocleh od 700,- Kč, se snídaní
  Ubytovna TJ Mittal  .................   5 min. chůzí,     nocleh od 200,- Kč
  Hotelový dům Areál** ............ 20 min. tramvají, nocleh od 300,- Kč
  
Prezence: pro FIDE Open „A“, „B“, veteráni .... 27.4.2013 od 9.00 do 14.30
  pro FIDE Open „A“........................... 28.4.2013 od 9.00 do 14.30
  pro ostatní turnaje ........................... před začátkem turnajů

26.4. - 5.5.2013

26.4. - 5.5.2013
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•  Simultánní tour IM Lukáše Klímy ...................................... 1.-24.4.2013
•  Simultánka IM Klímy na Masarykově nám. v Ostravě ...... 25.4.2013 v 15.30
•  Finále extraligy družstev ................................................. 26.4.2013 v 15.00, 27.-28.4.2013 v 10.00
• Prezence na FIDE Open „A“, „B“, veteráni .................... 27.4.2013 od 9.00 do 14.30

• Prezence na FIDE Open „A“ ........................................... 28.4.2013 od 9.00 do 14.30

• Slavnostní zahájení festivalu ............................................ 27.4.2013 v 15.30
• FIDE Open „B“, veteráni (1. - 8. kolo) ............................. 27.4.-4.5.2013, denně od 16.00
• FIDE Open „A“, (1. - 3., 5. - 8. kolo) ............................... 28.4.-4.5.2013, denně od 16.00
• FIDE Open „A“, (4. kolo) ................................................ 1.5.2013 v 10.00
• Bleskový turnaj ............................................................... 30.4.2013 v 21.00
• Turnaj v holanďanech ..................................................... 3.5.2013 v 21.00 
• Turnaj dětí a mládeže v rapidu ....................................... 4.5.2013 v 9.00
• FIDE Open „A“, „B“, veteráni (9. kolo) ............................ 5.5.2013 v 10.00
• Slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků ....................... 5.5.2013 v 15.30

                         FIDE Open        FIDE Open FIDE Open Bleskový Holanďany

     „A“  „B“ veteráni

1. cena 25.000,- 10.000,- 3.000,- 3.000,- 1.000,-

2. cena 16.000,-  7.000,- 2.000,- 1.500,- 500,-

3. cena 10.000,-  5.000,- 1.500,- 1.000,- 500,-

4. cena 8.000,-  4.000,-  1.000,- 500,- ---

5. cena 6.000,- 3.000,-  500,- 500,- ---

6. cena 4.000,- 2.000,- ---  ---  ---

7. - 8. cena 2.000,- 1.000,- ---  ---  ---

9. - 10. cena 1.000,- 1.000,- ---  ---  ---

NEJ hráč do 2200 FIDE 1.000,-  ---      ---     ---     ---    

NEJ hráč do 2100 FIDE 1.000,-  ---      ---     ---     ---    

NEJ hráč do 1800 FIDE/LOK ---     1.000,-  ---     ---     ---    

NEJ hráč do 1600 FIDE/LOK ---      1.000,-  ---     ---      ---  

NEJ žena 500,-  500,-  ---     ---     ---    

NEJ junior do 18 let 500,-  500,-  ---     500,-  ---    

NEJ hráč do 2000 FIDE ---      ---     ---     500,-  ---

NEJ Ostravák!!! 1.000,- 1.000,- 1.000,- 500,- ---

- 2. místo 500,- 500,- 500,- ---  ---

- 3. místo 500,- 500,- 500,- ---  ---

Cenový fond celkem 80.000,- 40.000,- 10.000,- 8.000,- 2.000,-

CENOVÝ FOND VKLADY

ČASOVÝ PROGRAM

SLEVY (pro turnaje FIDE Open)

ženy  -100,- 

mládež do 18 let       -100,- 

ZTP   -100,- 

alespoň 5 hráčů z jednoho oddílu -100,-

úhrada startovného do 19.4.2013 -100,-

•  FIDE Open „A“: GM, WGM, IM a WIM mají startovné zdarma 
• Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč.
• Slevy se mohou sčítat.

• Příklad: 15-letá dívka s FIDE 2050 se přihlásí spolu s dalšími 7 šachisty ze stejného oddílu.
 Zaplatí: 1.000 (FIDE Open „A“) - 100 (žena) - 100 (mládež) - 100 (skupina) - 100 (včas) = 600,- Kč

VKLADY

FIDE  Open „A“  1.000,-

FIDE  Open „B“  700,-

FIDE  Open veteránů 500,-

Bleskový turnaj  100,-

Turnaj v holanďanech (za družstvo) 100,-

 OSTRAVSKÝ KONÍK 2013

                   květen

30       1       2       3       4       5

út       st      čt      pá     so     ne

2x

simultánní tour IM Klímy

simultánka na Masarykově nám. v Ostravě

fi nále extraligy družstev

FIDE Open „A“

FIDE Open „B“

FIDE Open veteránů

bleskový turnaj 

turnaj v holanďanech

turnaj dětí a mládeže v rapidu
• Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč.
• U cen nad 10.000,- Kč bude odečtena srážková daň 15%.
• Ceny jsou garantovány a mohou se sčítat.

• Podmínkou udělení zvláštních cen je účast alespoň 5 šachistů v dané kategorii.
• Hráč soutěží jen v jedné ELO kategorii.
• Ostravák!!! = domácí hráč ostravského šachového oddílu, člen Šachového svazu ČR

Tel.: 603 525 566, e-mail: info@ostravskykonik.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, číslo účtu 2581463001/5500

Přihlášky: na webu www.ostravskykonik.cz nebo emailem na adresu ředitele turnaje, 
  jsou akceptovány po zaplacení vkladu a příp. zálohy za ubytování (500,- Kč).
  Přihlášky zašlete do 19.4.2013.
  Po tomto termínu organizátoři negarantují zabezpečení ubytování.

CENOVÝ FOND

140.000 Kč

                      duben

1 - 24       25     26     27     28     29

                 čt     pá     so     ne     po  



OSTRAVA CHESS o.s. • ŠK TJ OSTRAVA

www.ostravskykonik.cz

Proč hrát ostravského koníka?
 
A Turnaj probíhá v kulturním prostředí, které vám nabízí bezkonkurenční hrací podmínky,
 rozlehlou a klimatizovanou hrací místnost a dostatek prostoru u desky.

B Občerstvit se můžete v přísálí v bufetu, který je otevřen v průběhu celého turnaje
 až do pozdních večerních hodin.

C V tomtéž přísálí můžete analyzovat své vlastní partie, případně si poslechnout komentář
 IM Lukáše Klímy právě probíhajících online zápasů.

D Každoročně je pro fanouška před hrací místností připravena zajímavá výstava se šachovou
 tématikou, dále pak velký výběr knih a šachového materiálu. Pořadatelé nabízejí 100%
 hráčský servis, všechny potřebné informace, rozpisy, tabulky a statistiky jsou přehledně
 zpracované a pravidelně aktualizované...

E Nemusíte hrát pouze jeden velký open, který vám třeba nevyhovuje, ale můžete si vybrat,
 zda hrát silnější „A“ turnaj, nebo o něco slabší „B“ turnaj, případně zda usednout v turnaji
 seniorském, nebo si jen přijdete zahrát bleskovky či holanďany.

F Dům kultury města Ostravy je jednou z největších kulturních památek nacházejících
 se v Ostravě a okolí. Kromě šachového turnaje zde naleznete také kinosál, divadelní sál,
 pro mladé čajovnu a samozřejmě restauraci. Navíc je Dům kultury vhodně umístěn téměř
 v centru Ostravy, takže pokud se rozhodnete vyrazit si do města, případně na známou
 Stodolní ulici, zvládnete to i pěšky během několika minut.

G Turnaj dlouhodobě nabízí jeden z nejvyšších cenových fondů v republice, oproti tomu se 
 startovné naopak pohybuje na straně opačné a patří v republice k nejnižším.

H Zahrajte si proti IM Lukášovi Klímovi v průběhu jeho simultánního turné a získejte
 slevu na startovném do FIDE turnajů!!!


