Šachový klub Zdice
za laskavé podpory OÚ v CHODOUNI
pořádá

JARNÍ TURNAJ
hraného zároveň jako 7. kolo regionálního přeboru ţáků v šachu skupiny SB 2014/2015
(kategorie HD10,12,14,16, 18)

SOBOTA 21. BŘEZNA 2015
PREZENTACE:

ZAČÁTEK:

8.45 - 9.15

MÍSTO:

9.30 hod.

Chodouň, kulturní dům

z nádraţí Zdice: na hlavní doprava asi po 200 metrech na první křiţovatce doleva, na druhé křiţovatce
(uţ v Chodouni) doleva, přejít most a vpravo v sousedství růţového OÚ to je. Z nádraţí je to asi 15 min
chůze. Autem: Doporučuji z dálnice sjezd na exitu 28 (Bavoryně), na sjezdu směr Příbram a po asi 2 km (na
první větší křiţovatce) doleva, po cca 2 km (první křiţovatka) doprava a jste v Chodouni, přejet most a vpravo v
sousedství růţového OÚ to je.

HLAVNÍ POŘADATEL: Eva Rosenbaumová, tel.: 724 150 981, eva@rosenbaumcz.com
HLAVNÍ ROZHODČÍ: Václav Buk, buk@f16.cz
PRÁVO ÚČASTI:

registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky
Turnaj mladších ročník 2004 a mladší, kategorie HD10+1 2
Turnaj starších ročník 1998 a mladší, kategorie HD14+16 +18

SYSTÉM:

švýcarský systém, 2x25 minut na partii, 7 kol
turnaj bude započten na rapid LOK

STARTOVNÉ:

50,- Kč

S SEBOU:

na kaţdého lichého hráče jedna šachová souprava + hodiny
Přezutí! V ZABLÁCENÉ OBUVI NEBUDE UMOŢNĚN VSTUP DO SÁLU

CENY :
pohár pro vítěze kategorií, medaile pro druhá a třetí místa v kategoriích:
DML dívky v turnaji mladších
DST dívky v turnaji starších
H10 chlapci rok narození 2006 a mladší
H12 chlapci rok narození 2004 a 2005
H14 chlapci rok narození 2002 a 2003
H16 chlapci rok narození 2000 a 2001
H18 chlapci rok narození 1998 a 1999
PŘIHLÁŠKY: nepovinně na e-mail pořadatele (urychlení prezentace), v případě vyčerpání kapacity hrací
místnosti budou upřednostněni přihlášení hráči. Pro usnadnění přípravy hracího sálu jsou oddíly s
početnějšími výpravami laskavě ţádány alespoň o sdělení přibliţného počtu.
Kaţdý hráč mladší 16ti let musí mít s sebou po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod starší 18ti let.
během turnaje bude v sousedství otevřena hospoda, kde bude moţnost koupit něco malého k jídlu (párek,
hranolky, sušenky,...)

Těšíme se na Vaši účast.
Eva Rosenbaumová
tel.: 724 150 981
eva@rosenbaumcz.com

