P r o p o z i ce
Šachový klub při MěÚ HOSTOMICE pořádá

Posvícenský turnaj jednotlivců v bleskovém šachu
XX. ročník
Hraný současně jako přebor Středočeského kraje jednotlivců v bleskovém šachu

PRO ROK 2019
Datum:
Místo:
Časový průběh:
Systém soutěže:
Tempo hry:
Startovné:
Rozhodčí:
Hlavní rozhodčí:

neděle 1. září 2019
sál Restaurace U Frajerů (1. patro), náměstí naproti hasičárně
prezentace 8,30
zahájení
9,15
švýcarský - losování počítačem - 17 kol
2 x 5 minut
jednotné 80,- Kč, zdravotně a tělesně postižení 30,- Kč
Tadeuzs Agaciňski, Michail Koreček /mezinárodní rozhodčí/
Tadeuzs Agaciňski - mezinárodní rozhodčí

A) Cenový fond krajského přeboru:
Muži: 1. místo 500,-- Kč,2. místo
300,-- Kč
3. místo
200,-- Kč
Ženy: 1. místo
200,-- Kč
Junioři s datem narození 1.1.2001 a mladší:

1. místo 300,-- Kč
2. místo 200,-- Kč
3. místo 100,-- Kč

Juniorky s datem narození 1.1.2001 a mladší: 1. místo 200,-- Kč
Organizátor turnaje si vyhrazuje právo přerozdělit cenový fond dle skutečného počtu
účastníků v jednotlivých kategoriích
Vyhlášen bude krajský přeborník s právem postupu na Mistrovství ČR 2019

Vyhlášen bude krajský přeborník – kategorie junior do 18 let – s právem postupu na Mistrovství ČR
2019 (pro rok 2019 platí hráč narozený 1.1.2001 a mladší).

B) Cenový fond posvícenského turnaje:
1. místo 3.000,- Kč
2. místo 2.500,- Kč
3. místo 2.000,- Kč
4. místo 1.500,- Kč
5. místo 1.000,- Kč
6. – 30. místo hodnotné věcné ceny

Ceny KP a Posvícenského turnaje se sčítají
C) Speciální ceny : pro nejmladšího, nejstaršího účastníka a nejlepší ženu.
D) Speciální finanční premii získá hráč, který se umístí na 20. místě ( oslava 20. ročníku
turnaje)
Různé:

kapacita hrací místnosti – 100 hráčů
pořadatel nemusí do turnaje přijmout pozdě přihlášené hráče, po naplnění
kapacity hracího sálu
výsledky budou zaslány na zápis do ELO listiny FIDE
oddíloví přeborníci středočeského kraje mají přednostní právo účasti
občerstvení zajištěno, možnost oběda

Přihlášky: nejpozději do 29.8.2019 na telefon 724 621 011 mail: ji.kaderabek@tiscali.cz

František Klán
předseda ŠK

Jiří Kadeřábek
ředitel turnaje

