
OPEN KROMĚŘÍŽ 
 

Šachový oddíl TJ Sokol Postoupky si dovoluje pozvat všechny milovníky šachu na 4. ročník 

šachového turnaje. 

Turnaj je hrán jako 14. ročník memoriálu Pavla Slavíka, okresní přebor a přebor Sokolské župy Hanácké v šachu.  

Termín:  6. - 10. 5.2015 (středa – neděle) 

Místo konání:   Konferenční sál penzionu Bezměrovský dvůr, Bezměrov 36/103. 

 Obec Bezměrov je vzdálena 6 km od Kroměříže, dopravní spojení je velmi dobré. 

Hrací systém:  Švýcarský na 7 kol, s tempem 90 minut na partii + 30 sekund bonifikace za každý 

provedený tah.  Turnaj je hrán dle pravidel FIDE s hodinovou čekací dobou. 

 Bude aplikován zrychlený losovací systém: před prvním kolem se startovní listina rozdělí 

na dvě poloviny. Hráči z první poloviny dostanou jeden fiktivní bod, pouze pro účely 

losování. Před losováním 3. kola budou hráčům fiktivní body odebrány.  

 Kritéria určení pořadí:  1. Body, 2. Střední Buchholz, 3. Rating performance 

Zápočet ELO:   Výsledky turnaje budou započteny na LOK a ELO FIDE. 

Ředitel turnaje:  Mgr. Martin Dungl, Příčná 137, Kroměříž, 767 01. E-mail martin.dungl@gmail.com , telefon 

+420 776 823 875 

Program:  Středa 6. 5. 14.30 – 16.45 Prezentace 

    17.00 – 21.30 1. kolo 

  Čtvrtek  7. 5. Od 10.00 Tenisový turnaj (bude-li přát počasí) 

     Prohlídka arcibiskupského zámku 

    17.00 – 21.30 2. Kolo 

  Pátek 8. 5. 9.30 – 14.00 3. kolo  

    15.00 – 19.30 4. kolo  

    Od 19.30 Bleskový turnaj 

  Sobota 9. 5. 9.30 – 14.00  5. kolo 

    15.00 – 19.30 6. kolo 

     Grilování 

  Neděle 10. 5. 9.30 – 14.00 7. kolo 

  Ihned po dohrání 7. kola proběhne vyhlášení vítězů a zakončení turnaje. 

Cenový fond:  Celkem 16 000 Kč.

Ceny za celkové pořadí:  

  1.  5 000 Kč  

  2.  3 000 Kč  

  3. 1 500 Kč 

  4. 1 000 Kč 
  5.     500 Kč 

Další ceny:  

Nejlepší žena      500 Kč 

Nejlepší junior (1997 a mladší)     500 Kč 

Nejlepší senior (1955 a starší)    500 Kč 

Nejlepší bez FIDE ratingu     500 Kč 

Nejlepší s FIDE ratingem do 2 100    500 Kč

 
 Speciální cenu 500 Kč dále obdrží okresní přeborník a přeborník Sokolské župy hanácké.  

 Věcné ceny obdrží nejlepší z kategorií starších a mladších žáků. Souběh cen je možný. 
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Startovné:  GM, IM  Zdarma 

  Hráči s FIDE ELO > 2100 350 Kč 

  Ostatní  500 Kč  
 

 Slevy na startovném:  

  Junioři (1997 a mladší), tělesně postižení: sleva 50 % ze startovného 

  Senioři (1955 a starší), ženy, studenti:  sleva 30 % ze startovného 

  Hráči Sokola Postoupky mladší 18 let zdarma 
 

Startovné je třeba uhradit nejpozději do termínu poslání přihlášek převodem na účet 

pořadatele. Při pozdější úhradě nebo při platbě na místě v hotovosti bude startovné 

navýšeno o 100 Kč. 

Přihlášky: E-mailem, telefonicky nebo poštou řediteli turnaje, nejpozději do pátku 1. 5. Přihlášky 

s požadavkem ubytování zašlete do 18. 4. Později nemusí být požadavku vyhověno. 

 Platbu posílejte nejpozději 2. 5. na účet č. 1571971083/0800. Jako variabilní symbol 

uveďte své rodné číslo bez posledního čtyřčíslí.  

Ubytování:   Bezměrovský dvůr *** (Hrací místnost je v areálu)  

  Jednolůžkový pokoj  525 Kč 

  Dvou až čtyřlůžkové pokoje  standard 350 Kč /osoba 

  Dvou až čtyřlůžkové pokoje ubytovna 250 Kč/osoba 

 Internet je zajištěn formou wifi. Restaurace nabízí po celý den teplá jídla, s obědovým 

menu od 70 Kč. V areálu je půjčovna kol. Více viz http://www.bezmerovskydvur.cz/.  

  Hotel Černý Orel **** (V historickém centru města Kroměříže) 

Dvoulůžkové pokoje a apartmány, cena od 600 Kč/osoba. Vyhlášená restaurace s vlastním 

pivovarem. Více viz http://www.cerny-orel.eu . 

Další vyžití: Historické město Kroměříž je klenotem střední Moravy a jedním z 12 míst v Česku 

zapsaných do seznamu světového dědictví UNESCO. Milovníci kultury a přírody mohou 

navštívit arcibiskupský zámek a zámecké zahrady a zúčastnit se prohlídky Arcibiskupských 

vinných sklepů spojené s ochutnávkami vína.  

 Hosté penzionu Bezměrovský dvůr, v jehož areálu turnaj proběhne, mohou při návštěvě 

města Kroměříže využít převoz hotelovým mikrobusem, po domluvě i v nočních hodinách.  

 Město Kroměříž nabízí hojné sportovní a kulturní vyžití a bohatý večerní a noční život. 

Poznámky: Informace ohledně turnaje a další aktuality, včetně seznamu přihlášených, naleznete na 

stránkách turnaje http://www.openkromeriz.cz nebo na stránkách pořádajícího šachového 

oddílu http://sokolpostoupky.sweb.cz. Přední šachovnice budou snímány on-line. 

Srdečně se na Vás těšíme! 

http://www.bezmerovskydvur.cz/
http://www.cerny-orel.eu/
http://www.openkromeriz.cz/
http://sokolpostoupky.sweb.cz/

