                     Agentura MISTE ve spolupráci s Restaurací Smaragdová Zahrada
                                                     POŘÁDAJÍ
                          VÁCLAVSKÝ  ŠACHOVÝ  OPEN   
                                                                        
Termín:                 25.9.2015 (pátek) - 28.9.2015  (pondělí)

Startovat mohou včas přihlášení šachisté, kteří mají ELO FIDE či LOK ELO ČR

Hrací místnost:  Restaurace Smaragdová Zahrada, Rytířská 10, Praha 1
                                                                                                                                                                          
Turnaj proběhne v jedné skupině, švýcarský systém, 7 kol, 120 minut do konce 
partie  pro každého hráče. Výsledky budou poslány k zápočtu na ELO FIDE
i LOK ELO ČR.
 
Pořadatel má právo odmítnout  hráče z důvodů přihlášky podané  po
zaplnění kapacity hrací místnosti. O zaplaceném startovném a přijetí do turnaje
bude hráč informován e-mailem.
Turnaj může být pařadatelem zrušen 3 dny před jeho konáním, v případě,
že se přihlásí méně než 20 zájemců. Zaslané startovné v tomto případě
pořadatel vrátí na konto přihlášenému zájemci převodním příkazem.  
Přihlášené startující najdete od 1.7.2015 na www.chess-results.com

Program turnaje: Prezentace (pátek 25.9.2015) 16,30 hod. do 17,45 hod.
                                                         1.  kolo - od cca 18,00 hod. 
                                 (26.9.2015) 2.-3. kolo - začátek  v 9.30  hod.
                                 (27.9.2015) 4.-5. kolo -  začátek v 9.30 hod.
                                 (28.9.2015) 6.-7. kolo - začátek v 9.30 hod.                         
   do 30 minut po skončení poslední partie vyhlášení výsledků 

Každý zúčastněný  hráč obdrží od pořadatele drobné občerstvení zdarma

Ceny:  Bonus 100 Kč pro každého hráče za vyhranou partii a dále
            za 1.-5. místo - 5000  4000  3000 2000 1000
                                                                                    
V případě stejného počtu  bodů rozhoduje  1) Buchholz , 
2) počet výher, 3)vzájemná partie,  4) los

Přihlášky  na: e-mail: migast@centrum.cz, Tel. 00420704049330 (M. Steimar)

STARTOVNÉ:  1500,- Kč při platbě v hotovosti či na účet po 1.9.2015
            SLEVY:  startovné  pouze 500,- Kč při platbě na účet do 30.6.2015
                          startovné pouze  700,- Kč při platbě na účet do 31.7.2015
                         startovné pouze 1000,- Kč při platbě na účet do 31.8.2015
 talenti uvedení na listině šachového svazu zaplatí pouze 400,- Kč do 31.8.2015

Startovné zaplatí zájemce na účet č: 2500116746/2010 (banka FIO) var. symbol 
je  datum narození hráče Účet je veden na firmu MISTE s.r.o.

Ubytování: odkazujeme na www.booking.com. či  www.trivago com. 
                                                 
   
   

