
Mezinárodní šachový turnaj „Karviná Open 2020″
„O pohár primátora“

pořádá Šachový klub Karviná
ve spolupráci s Magistrátem města Karviné

Termín: 3.7.- 6.7.2020
Místo konání: sál restaurace U Tesarčíka, ul. Žižkova 392/92, Karviná-Hranice (bezbariérový přístup)

Ředitel turnaje: Bc.Folwarczný Jiří
Systém hry: švýcarský na 9 kol
Tempo hry: 25min + 10sec/tah pro každého hráče na celou partii
Čekací doba: 25 minut
Hodnocení: 1. body, 2. střední Bucholz, 3. Bucholz, 4. progress, 5. počet výher, 6. los
Přihláška: se přijímá do 30.6. 2020 na http://www.sachykarvina.cz/files/prihlasky/. Přihlásit se je 
možné i e-mailem na adrese zimniok@volny.cz
Hráči, kteří se nepřihlásí v termínu, platí startovní poplatek o 100 Kč vyšší. Hráči, kteří se přihlásili 
předem, se musí dostavit do hrací místnosti minimálně 15 minut před slavnostním zahájením (tj.do 
16:15), aby se zaregistrovali a tím potvrdili svou účast !!!

Prezence: 3.7.2020 od 15:30 do 16:15 v místě konání turnaje.

Časový rozvrh :
3.7..2020 16:30 – 17:00 zahájení, kontrola účasti, los
3.7.2020 17:30 – 18:45 1.kolo
3.7.2020 19:00 – 20:15 2.kolo
4.7.2020 14:00 – 15:15 3.kolo
4.7.2020 15:30 – 16:45 4.kolo
4.7.2020 17:00 – 18:15 5.kolo
5.7.2020 11:00 – 12:15 6.kolo 
5.7.2020 12:30 – 13:45 7.kolo, 15:00 – 21:30 Grado-Grumar CUP, bleskovka.
6.7.2020 14:00 – 15:15 8.kolo
6.7.2020 15:30 – 16:45 9.kolo
6.7.2020 17:15 předání cen a závěr [V případě včasného ukončení všech partií si pořadatel 
vyhrazuje právo zahájit slavnostní ukončení turnaje již (avšak nejdříve) v 17:00.].

Stravování: individuální
Ubytování: dle dohody s pořadatelem možno zajistit samostatné ubytování ve studentských 
kolejích v ceně 400,-Kč/noc a pokoj. 

Ceny hlavní:

 
 
Pro vklady a vedlejší ceny je směrodatný FIDE rapid rating ke dni zahájení turnaje, tj.k 1.7.2020.
Nemá-li hráč rapid rating, započte se mu FIDE rating z klasického šachu. Každý hráč je povinen 
mít své FIDE ID, tedy musí být zaregistrován svou mateřskou federací.
 



Ceny vedlejší (není možný souběh s hlavními cenami!):

 

Pro vyplacení vedlejších cen je nutná účast alespoň pěti hráčů v ratingové kategorii! Bude-li v 
kategorii menší počet hráčů než 5, přesouvají se do kategorie vyšší a „nepočetná“ kategorie se ruší.

Prémie:

pro nejlepšího účastníka do 18-ti let včetně (ročník 2002 a mladší): 500,-Kč
pro nejlepšího účastníka nad 65 let včetně (ročník 1955 a starší) : 500,-Kč
losovaná cena: 500,-Kč
Do losování budou zařazeni všichni účastníci, kteří se neumístili v hlavních nebo vedlejších cenách.

Poznámka: bude-li v dané kategorii pouze jeden účastník, prémie se NEVYPLÁCÍ.

Poznámka ke kumulaci cen:
Souběh hlavních, vedlejších cen a prémií není možný.
Podmínkou vyplacení cen a prémií je osobní účast na závěrečném hodnocení. Nevyzvednuté ceny a 
prémie propadají ve prospěch pořadatele a nepřesouvají se na dalšího účastníka!

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu cenového fondu při účasti menší než 30 hráčů.

Vklady:

všichni hráči: 300,00 Kč

Hráči starší 65-ti let (r.1955 a starší) mají slevu 50% . Podmínkou je včasné přihlášení.

Přihlášením do turnaje dává účastník (za účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) souhlas se 
zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FIDE rating, popř. další 
prezentaci výsledků.
Rovněž souhlasí s pořizováním jeho fotografií, jejich uchováním a případnou prezentací.

Kontakt:
Zimniok Luboš,
e-mail: zimniok@volny.cz , admin@sachykarvina.cz
tel: 702 887 779


