Šachový klub Týn nad Vltavou
pořádá 34. ročník

MÁJOVÉHO TURNAJE
V RAPID ŠACHU
Termín
Hrací místnost

1.5.2017
Městský dům kultury Sokolovna, Tyršova 424, Týn nad Vltavou
http://www.mapy.cz/s/6MHW

Hrací systém

Švýcarský systém na 7 kol
Pomocné hodnocení: střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger
Nasazení: podle LOK ČR pro praktický šach
Používání elektronických přístrojů v hrací je místnosti povoleno mezi
jednotlivými koly. Pokud hráč ukončil svou partii a kolo dosud nebylo ukončeno,
smí tento hráč používat elektronické přístroje pouze mimo hrací místnost.
Podáním přihlášky akceptuje hráč propozice turnaje.
Rozhodčí: Martin Hejda

Tempo hry

Na šachovnicích s digitálními hodinami:
2 x 20 min.+ přídavek 5 vteřin na tah
Na šachovnicích s analogovými hodinami: 2 x 25 min. bez přídavku na tah
Digitální hodiny budou k dispozici minimálně na 1.-10. šachovnici

Program

Prezentace: 8:00 - 8:45
Zahájení turnaje: 8:55
1.-7. kolo, vyhlášení výsledků: 9:05 – cca 17:00
V průběhu turnaje bude vyhlášena přestávka na oběd v délce cca 1 hod.
Při prezentaci bude možné objednat si oběd v přilehlé restauraci

Startovné

50 Kč; žáci a studenti 30 Kč – platba při prezentaci

Přihlášky

Ceny

Závazné přihlášky obsahující jméno, příjmení, oddíl a rok narození zasílejte
mailem na adresu Ladak1@seznam.cz do 28. 4. 2017
Pokud počet přihlášených překročí možnosti šachového materiálu pořadatele,
budou další hráči (rozhoduje pořadí přihlášek) při potvrzení přihlášky vyzváni
k dovezení šachového materiálu (šachová souprava + hodiny) a jejich účast je tím
podmíněna.
Předem nepřihlášení účastníci budou do turnaje přijati, pokud to dovolí kapacita
hracího sálu a pokud poskytnou uvedený šachový materiál.
Průběžná startovní listina a konečné výsledky budou uveřejněny na adrese:
http://chess-results.com/Tnr273806.aspx?lan=5
1. místo: 1000 Kč
2. místo: 700 Kč
3. místo: 400 Kč
4. místo: 200 Kč
5. místo: 100 Kč
Nejlepší hráči ve třech kategoriích podle LOK ČR: 100 Kč
(Rozmezí LOK pro tyto kategorie bude stanoveno před začátkem turnaje)
Věcné ceny v kategoriích mládeže

