10. ročník
ŠACHOVÉHO FESTIVALU
Valašská Bystřice
Termín:

8. – 15. září 2018

Místo:

Valašská Bystřice (8 km od Rožnova pod Radhoštěm), Společenský dům U Pernických

Turnaje:

mezinárodní FIDE OPEN - 8. – 15. září
turnaj v bleskovém šachu - 8. září - 10:00 hod
turnaj v rapid šachu - 12. září - 9:00 hod
turnaj školní mládeže v rapid šachu - 10. září - 8:00 hod
simultánka - 11. září - 9:00 hod

FIDE OPEN:
systém hry: švýcarský na 9 kol
tempo hry: 40 tahů / 120 min + 30 min do konce partie
časový rozpis: sobota 8. září: prezence do 14:00, 1. kolo 15:00
neděle 9. září: dvoukolo - 2. kolo 9:00, 3. kolo 16:00
pondělí 10. září – pátek 14. září: 4. – 8. kolo 16:00
sobota 15. září: 9. kolo 9:00, vyhlášení výsledků 30 min po ukončení poslední partie
čekací doba: 60 minut
vklad: 650 Kč
mládež do 18 let a senioři nad 60 let - 450 Kč
hráči s FIDE ELO nad 2100 - 450 Kč
hráči s FIDE ELO nad 2300 - 0 Kč
ceny: 1. místo
7 000 Kč
5. místo
1 500 Kč
2. místo
5 000 Kč
6. místo
1 000 Kč
3. místo
3 500 Kč
7.-10.místo
500 Kč
4. místo
2 500 Kč
11.-20.místo věcné ceny
nejlepší šachista regionu Vsetín (dle příslušnosti k oddílu):
1. místo: 1000 Kč, 2. místo: 700 Kč , 3. místo: 500 Kč
nejlepší hráči s ELEM do 1900 a 1700: 400 Kč
nejlepší ženy, junioři a senioři obdrží věcné ceny.
zápočet: na FIDE listinu a LOK ČR
ubytování: standardní: 2-4 lůžkové pokoje, cena 250,-Kč osoba/noc
ubytovna: cena 160,-Kč osoba/noc
možnost zajištění ubytování v jednolůžkovém pokoji za vyšší cenu
stravování: restaurační zařízení v rámci hracích prostor
volný čas: turistické trasy, cykloturistika, tenisové kurty, paintballové a golfové hřiště na kopci Búřov
Rožnov p.R. – skanzen, bowling, krytý bazén s toboganem, výlety na Radhošť a Pustevny
přihlášky: přihlášky zasílejte do 31. 8. 2018, zájemci o ubytování do 10. 8. 2018, na adresu:
Hana Obšivačová, Valašská Bystřice 578, 756 27, tel. 739 359 231,
e-mail: hana.obsivacova@gmail.com
Kapacita turnaje je 100 hráčů, nepřihlášení hráči nemusí být přijati do turnaje.

http://sachyvalbystrice.cz/open

