Mostecká věž 2017
16. ročník
10. ročník Grand Prix ČR v rapid šachu 2016 -2017
Termín:

10. 6. 2017

Místo:

Sokolovna TJ Sokol v Mostech u Jablunkova (5 min pěšky od nádraží)

Ředitel turnaje:

Pavel Kantor, pavel.kantor@seznam.cz, tel.: 724 227 238

Přihlášky:

Do 9. 6. 2017 19:00 hod. v přihlašovacím formuláři na webových
stránkách oddílu sachymosty.webnode.cz,
na e-mail: pavel.kantor@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo:
724 227 238
v přihlášce uvádějte jméno, příjmení, oddíl, rok narození a FIDE rapid
ELO

Prezentace:

08:30 – 09:30

Zahájení:

09:40

Ukončení:

16:30 – 17:00

Vklad:

150 Kč
80 Kč - mládež roč. 2002 a mladší a senioři roč. 1957 a starší
200 Kč – v termínu nepřihlášení hráči
Od vkladu jsou osvobozeni hráči uvedení na listině talentů ŠSČR.

Systém hry:

švýcarský systém na 9 kol
pomocná hodnocení: střední Buchholz, Buchholz, progress, počet
výher, vzájemná partie, los

Tempo hry:

2 x 13 min + 2 s za tah

Hlavní rozhodčí:

Jiří Kopta

Ceny:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

4.000,- Kč
3.000,- Kč
2.500,- Kč
2.000,- Kč
1.500,- Kč

16. – 25. místo

6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

1.200,- Kč
1.000,- Kč
800,- Kč
700,- Kč
600,- Kč

11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo

500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč
500,- Kč

věcné ceny

Pohár pro vítěze turnaje
nejlepší žena, senior (1957 a st.), seniorka (1957 a st.), junior (1997 a ml.), juniorka (1997 a
ml.), hráč do ELO 1600, hráč ELO 1601-1800, hráč ELO 1801-2000, hráč ELO 2001 – 2100,
hráč bez ELO hodnocení, hráč domácího oddílu
1. místo
2. místo
3. místo
4. – 5. místo

500 Kč
300 Kč
200 Kč
věcná cena

Nejlepší tři šachisté roč. 2002 a ml. získají pohár, medaile, diplomy a věcnou cenu. Věcné
ceny jsou připraveny pro všechny mladé šachisty této kategorie.
Osobní převzetí ceny účastníkem je podmínkou pro předání ceny.
Losované ceny:

Po ukončení turnaje proběhne losovaná tombola pro všechny
účastníky turnaje. Osobní převzetí ceny účastníkem je podmínkou pro
předání ceny.

Materiál:

Pro všechny účastníky zajistí materiál pořadatel.

Občerstvení:

Pro účastníky turnaje bude připraven bufet s tradičním gulášem. Před
startem turnaje budou pro všechny účastníky připraveny k posilnění
tradiční koláče z pekárny Bajusz.

Ubytování

Pořadatel na vyžádání zašle možnosti ubytování

Zápočet na FIDE ELO rapid a LOK rapid

