
ŠACHOVÝ KLUB MAHRLA PRAHA z.s.

ve spolupráci s fy VODNÍ KRÁLOVSTVÍ s.r.o.

pořádá

28.10. - 31.10.2021

1.ročník ŠT OPEN “Memoriál Josefa Mahrly”
pro hráče ELO FIDE < 2200

Místo konání: Šachový klub,Praha - Lipany,Do potoků čp.50
doprava mhd:aut.č.226 od metra Háje,výstup Lipany
dále pěšky cca 7 minut podél Lipanské hospůdky a 1.odb. vlevo

Ředitel turnaje:  Ing.Barták Vladimír
Zástupce ředitele turnaje: Kalvach Ladislav

Hlavní rozhodčí: Ing.Petras Milan

Zápočet na ELO: OPEN bude započítán na LOK ČR i FIDE ELO
Hrací systém: Švýcarský na 7 kol,tempem 60 minut na partii + 30 s bonifikace

za každý tah
Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 30 minut

rozhodující ELO FIDE pro přijetí do turnaje je k měsíci říjnu 2021

CENOVÝ  FOND 9.000  Kč

Hlavní ceny v Kč:    1.místo 3.000      2.místo  2.000   3.místo 1.500
4.místo 1.000      5.místo     800   6.místo    700

Zvláštní ceny :

Sponzorská cena fy VODNÍ KRÁLOVSTVÍ s.r.o
za  nejzajímavější partii kola činí 500,-Kč
/cena může být rozdělena mezi oba hráče
nebo se částka převádí do dalšího kola,/

Vklad do turnaje v Kč:

ELO FIDE  >= 2100         1.255
ELO FIDE   >= 2000         1.355
ELO FIDE   >= 1900        1.555
ELO FIDE   >= 1800        1.755
ELO FIDE   >= 1700        1.855
ELO FIDE   >= 1600        1.955
ELO FIDE   <   1600         2.055
bez ELO FIDE                  2.355



Neaktivní hráč v databázi Šachového svazu k termínu zahájení zaplatí  příplatek 150,-Kč

Slevy na startovném: hráči ŠK Mahrla Praha                                - 255,-Kč
ženy,důchodci r.1956 a st.,mládež r.2006 a ml.      - 200,-Kč
handicapovaní hráči - 200,-Kč
/hráč může využít jen jednu slevu/

V ceně startovného zahrnut: poplatek 55,-Kč za zápočet výsledků na ELO,  dle Ekonom.
směrnice ŠSČR a stravování tj. 4 x oběd á 125,-Kč,možnost výběru ze 2 jídel.

Kritéria pro určení pořadí v turnaji: 1.počet bodů,2.střední buchholz
3.buchholz,4.progres,5.los

Přihlášky do 10.10.2021 na e-mail : chessbar@seznam.cz,info na tel.704 417 218
v přihlášce uveďte:Jméno a příjmení a č.FIDE ID nebo LOK

/po termínu přihlášek po dohodě,příplatek +200,-Kč,rozhodující pro přijetí hráče do
turnaje je datum připsání startovného na číslo b.ú.: 2801766400/2010

/do poznámky pro příjemce nutno uvést:Jméno a příjmení/

PŘIHLÁŠENÍ HRÁČI,KTEŘÍ ZAPLATÍ  NA ÚČET POŘADATELE DO 31.8.2021 MAJÍ
VKLAD DO TURNAJE SNÍŹEN  O   100  Kč.

Program turnaje:

28.10.2021   prezence 9.30  - 10.30 hod.
zahájení turnaje,losování 10.45 hod.

28.10. - 31.10.2021
1.kolo  a další lichá kola začínají vždy v 11.00 hod.

přestávka na vyhodnocení partie kola a na oběd      14 - 15.00 hod.
2.kolo a další sudá kola začínají vždy v 15.00 hod

Slavnostní zakončení a předání cen 15.00 - 15.30 hod. dne 31.10.2021

Zvláštní ujednání:Finanční ceny,které si hráč nevyzvedne při slavnostním zakončení turnajů
propadají ve prospěch pořadatele.
Při prezenci do turnaje se vybírá vratná kauce 500,-Kč za dohrání turnaje.

Účastnici turnaje souhlasí,bez dalšího upozornění se zveřejněním svého
jména v tištěné podobě a na internetu a s bezplatným využitím svého obrazu nebo
podobizny jako součásti jakéhokoliv obrazového záznamu či přenosu pro komerční nebo
propagační účely.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí kteréhokoliv hráče do turnaje z důvodu omezené
kapacity hrací místnosti.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO VČETNĚ OBĚDŮ PO CELOU DOBU TRVÁNÍ TURNAJE

mailto:chessbar@seznam.cz

