                     Agentura MISTE ve spolupráci s Restaurací KLUB VARTA
                                                     POŘÁDAJÍ
        MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ AMATÉRSKÝ OPEN                                    
Termín:                 13.10.2014  (pondělí) - 18.10.2014 (sobota)
Hrací místnost:  Sál KLUBU VARTA, Boloňská 310, Praha 10
                           Spojení:  Bus 125, 175, 183, 240, 296, 
                           Stanice: Varta či Boloňská                                                                                                            
Turnaj proběhne v jedné skupině, švýcarský systém, 6 kol, 120 minut do konce 
partie  pro každého hráče. Výsledky budou poslány k zápočtu na ELO FIDE
i LOK ELO ČR.
Turnaje se mohou zúčastnit hráči, kteří mají k 1.10.2014 ELO FIDE pod 2310.  
Pořadatel má právo odmítnout  hráče z důvodů přihlášky podané po
zaplnění kapacity sálu či který mají ELO FIDE k 1.10.2014 vyšší než 2310.
Turnaj může být pařadatelem zrušen 3 dny před jeho konáním, v případě,
že se přihlásí méně než 40 zájemců. Zaslané startovné v tomto případě
pořadatel vrátí do 3 pracovních dnů na konto přihlášeného zájemce převodním 
příkazem.  Přihlášené startující najdete na www.chess-results.com

Program turnaje: Prezentace (pondělí 13.10.2014) 15,30 hod. do 17,45 hod. 
                             13.10.2014 - 1.  kolo - od cca 18,00 hod. 
                             14.10.-17.10.2014 - 2.-5. kolo - začátky v  18,00 hod.
                             18.10.2014 (sobota) 6. kolo od 9,00 hod.                         
   do 30 minut po skončení poslední partie vyhlášení výsledků 
Každý zúčastněný  hráč obdrží od pořadatele drobné občerstvení zdarma
Finanční ceny v Kč:  cenový fond min. 25.000,- Kč (při účasti min. 40 hráčů)
                            Finanční ceny za 1.-5. místo + bonusy
                            pro hráče na 6.-10. místě věcné ceny 
                            Dále ceny: Nejlepší senior nad 60 let, ELO FIDE do 1800,
                           ELO FIDE do 2000, nejlepší junior do 18-ti let, žena
                           Finanční ceny budou oznámeny před zahájením 1. kola 
V případě stejného počtu  bodů rozhoduje 1) Střední Buchholz, 2) Buchholz , 
3) počet výher, 4)vzájemná partie,  5) los

Hlavní rozhodčí: : Miroslav Steimar, ústřední rozhodčí s mezinárodní licencí

Přihlášky: e-mail: migast@centrum.cz, Tel. 00420777986807 (Miroslav Steimar)

STARTOVNÉ:   2000,- Kč,  uhradí zájemce v hotovosti při prezentaci nebo
 pošle na konto FIO banky, viz níže, po 1.10.2014. 

SLEVA:  pro hráče, kteří se přihlásí e-mailem či telefonem  a pošlou startovné 
do 20.7.2014 na konto 2500116746/2010 - banka FIO, var. symbol je datum 
narození hráče, zaplatí startovné pouze 700,- Kč . Senioři nad 60 let,
žáci a junioři do 18-ti let, pouze 500,- Kč
SLEVA : ze startovného - přihláška a uhrazení  startovného  po 20.7.2014 do 
 30.9.2014 - zájemce pošle 1000,-Kč bez rozdílu senior, žák, junior, ostatní
na výše uvedené konto u banky FIO.     

Ubytování: odkazujeme na  server www.booking.com.
                                                 
   
   

