
P R O P O Z I C E
ŠACHOVÝ ODDÍL TJ SOKOL SENDRAŽICE USPOŘÁDÁ V SOBOTU 

DNE 21. PROSINCE 2019 
V HOSTINCI "U ČERNOHLÁVKŮ" 

V SENDRAŽICÍCH

 49.ročník 
Vánočního bleskového turnaje 

jednotlivců

ZAČÁTEK V 9.00 HODIN

 Turnaje se mohou zúčastnit všichni šachisté, kteří se včas přihlásí a splní podmínky těchto 
propozic. Účastníci startují na vlastní náklady nebo na náklady vysílající složky.

 Hraje se na hodiny, partie trvá 5 minut pro jednoho hráče.

 Švýcarský systém na 15 kol, nasazování pomocí počítače.

       Při stejném počtu bodů bude rozhodovat:

1. střední Buchholz

2. Buchholz

3. Sonnenborn

 Jmenovité přihlášky s uvedením ELO, případně VT (důležité pro nasazení do turnaje) včetně 
názvu oddílu zašlete na adresu Václav Uhlíř, Nová 98, 280 02 Kolín-Sendražice, 
telefonicky na mobil 602 777 112 nebo na E-mail: vaclav.uhlir@gmail.com

Přihlášky nejpozději do 19.12.2019.
Věcné ceny v celkové hodnotě 8.000,- Kč

      pro hráče na 1. - 20. místě, dále pak na 30., 40., 50. atd.        

Vklad do turnaje: 

bez oběda 100,- Kč    

včetně oběda 150,- Kč

        pro mládež a důchodce sleva 30,- Kč

Doprava z Kolína autobusem MHD č.1, odjezd od žel. stanice v Kolíně v 7.53 hod.,nebo MHD č.10 také 
od žel. stanice v 8.35 hod. Výstup na zastávce „ Sendražice - rozcestí“ (u hřbitova v Sendražicích).

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku při prezentaci, pokud by došlo k překročení
kapacity hracího sálu. 

Kapacita hrací místnosti je 80 míst!
Šachové vybavení včetně hodin zajišťuje pořadatel.

Časový plán :  08.30 hod. - 09.00 hod. prezentace
      09.00 hod. - 09.10 hod. losování
     09.10 hod. - 09.15 hod. zahájení                         

 09.15 hod. - 10.30 hod.         1.-5. kolo
                         Krátká přestávka
                         10.45 hod. - 12.00 hod.         6.-10.kolo
                         Přestávka na oběd
                         13.00 hod. - 14.15 hod.         11.-15.kolo 
                         14.30 hod. vyhlášení výsledků
Ředitel turnaje si vyhrazuje právo upravit časový rozvrh dle potřeby v průběhu turnaje.
MUDR. Aleš Lukša                                                                Václav Uhlíř
  hlavní rozhodčí                                                                      ředitel turnaje


