
Šachový klub Šenov společně s městem Šenov 

 p o ř á d á  š a c h o v ý  t u r n a j 

OPEN RAPID ŠACH ŠENOV 2015 

který je zároveň součástí rapid tour Ostravský koník 2015 
 

Turnaj se koná pod záštitou starosty města Šenov 

Termín: Sobota 11. dubna 2015 

Místo: Restaurace "NA LAPAČCE" v Šenově u Ostravy 
 www.restauracelapacka.cz, www.sk-senov.szm.com  

Spojení:  BUS ČSAD, DPMO - zastávka Šenov-Lapačka (za zast. Šenov-náměstí) 

 DPMO- linka č. 28 odjezd z Ostravy – ÚAN v 758 hod. 

 ČSAD odjezd z AN Havířov, směr FM v 725 hod., odjezd od žel. st. 738  hod.  

 vlak ČD nádraží Šenov - cca 1500 m (příjezd vlaků od Ostr. 743, od Hav. 813 hod.) 

Časový program: Prezentace počítačem od 800 hod. do 845 hod., začátek turnaje v 900 hod.,
 přestávka na oběd, konec turnaje do 1530 hod. 

Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min. 

Rozhodčí: MUDr. Jarmil Kotlář, rozhodčí 2. třídy s akreditací pro FIDE 

Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel, mobil: 604 265 424 
 e-mail: miroslav.kozel@seznam.cz 

Hlavní pořadatel a přihlášky do 10. 4. 2015: Ing. Antonín Siwek, mobil: 725 258 401 
 e-mail: a.siwek@volny.cz 

V přihlášce uveďte:  jméno, datum nar., oddíl, ELO nebo VT 

Startovné:  80,- Kč, pro účastníky nar. 1950 a starší a pro nar. 1997 a mladší je 60,- Kč 
(platí se před zahájením v sále) 

Maximální počet je omezen na 120 hráčů!!! 

Turnaj bude započten na národní a FIDE rapid ELO a účast zaručuje podání přihlášky. 

Cenový fond: Celkový cenový fond ve výši 7300,- Kč 
 1. místo   2000,- Kč 4. místo   800,- Kč 7. místo   200,- Kč 
 2. místo   1500,- Kč 5. místo   600,- Kč 8. místo   100,- Kč 
 3. místo   1000,- Kč 6. místo   400,- Kč 
 Cena 100,- Kč pro nejlepší do 1500, 1700, 1900, 2100 FIDE rapid ELO a 
 nejlépe umístěný junior, senior a žena. 
 Ceny jsou garantovány a mohou se sčítat. 

Rapid tour:  Série rapid turnajů, ve které tři nejlepší v každé kategorii do 1600, do 1800 
 a do 2000 FIDE ELO získávají zdarma startovné do B nebo C turnaje a tři 
 nejlepší (mimo GM a IM) v kategorii bez omezení získávají zdarma 
 startovné v A turnaji Ostravského koníka 2015. Započítávají se čtyři 
 nejlepší dosažené výsledky (součet dosažených bodů) na turnajích tour. 
 Více na www.ostravskykonik.cz/rapidtour 

Stravování: V jídelně restaurace. 

 


