
Šachový klub Velvary

za podpory Královského města Velvary
a sponzorského přispění společnosti METAL TRADE COMAX, a.s.

pořádá šachový turnaj

COMAX Chess 2022
Memoriál Dr. Karla Treybala

Termín konání: Neděle 2. října 2022, presence od 8:30 hodin

Místo konání:    Školní jídelna Velvary, ul. Školní 269 (budova školní jídelny, vchod ze Sokolské ulice)

Cenový fond: 7.000,-Kč

Právo účasti: Registrovaní i neregistrovaní šachisté do naplnění kapacity 60 hráčů

Systém hry:    Tempo hry 2x20 min - švýcarským systémem na 9 kol dle platných pravidel FIDE  
k 1. 1. 2018 včetně použití směrnice č. III (odst. 4 nebude aplikován)

Pro počítání výsledků bude použito pomocné hodnocení dle Soutěžního řádu ŠSČR.

Čekací doba 20 minut. Výsledky budou započítány na Rapid LOK ČR

Časový plán:           08:30 – 09:00  presence 11:00 – 11:40  * 3.kolo 13:40 – 14:20  * 6.kolo
                                 09:15    zahájení turnaje         11:45 – 12:25  * 4.kolo         14:25 – 15:05  * 7.kolo
                                 09:30 – 10:10  * 1.kolo          12:30 – 13:10  * 5.kolo         15:10 – 15:50  * 8.kolo
                                 10:15 – 10:55  * 2.kolo          přestávka  30 minut             15:55 – 16:35  * 9.kolo
                                                                          17:00  vyhlášení výsledků a zakončení turnaje

Startovné:             100,- Kč pro předem přihlášené, 150,- Kč na místě (pozor, nemusí být volná kapacita)
hráči oddílů ŠK Velvary, SK DDM Slaný, ŠK Zlonice startovné neplatí



Ceny a kategorie: Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné: 
1.místo = 1.300,-Kč; 2.místo = 900,-Kč; 3. místo = 600,-Kč + pamětní poháry

                              Finanční ceny pro první tři nejlépe umístěné ženy: 
1.místo = 1.000,-Kč; 2.místo = 700,-Kč; 3.místo = 500,-Kč + pamětní poháry 

                                  Pro nejlépe umístěného seniora (ročník 1957 a starší) = 500,-Kč + pamětní pohár
                               Pro nejlépe umístěného juniora (ročník 2004 a mladší): =  500,-Kč + pamětní pohár
                              Pro nejlépe umístěného hráče R-ELO 1799 a nižší: =  500,-Kč + pamětní pohár

Nejlépe umístěný hráč ŠK Velvary, SK DDM Slaný, ŠK Zlonice 500,-Kč + pam. pohár    
                            
Materiál:              Je zajištěn ze strany pořadatele 

Občerstvení:        V místě konání turnaje je zajištěn prodej jídla a nápojů

Rozhodčí:             Hlavní rozhodčí: Jan Hrdlička 
                              Rozhodčí: Petr Neuman, Jindřich Trejbal

Přihlášky:             Do pátku 30. září 2022 (do 12 hodin) na emailovou adresu: sachyvelvary@post.cz , 
případně telefonicky 602 964 055 (raději SMS); lze i na místě, ale pořadatel si vyhrazuje 
právo odmítnout zařazení hráče z důvodu kapacity prostor (pouze 60 míst)

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit účastníka turnaje, který nedodržuje šachová pravidla, pravidla slušného
chování  a  pokyny pořadatele  a  rozhodčího.  Účastník  turnaje  souhlasí,  že  budou  zveřejněna  pořízená  fota
a výsledky turnaje pro zápočet turnaje na rapid ELO ČR, stejně jako další informace o průběhu turnaje.

Zasláním  přihlášky  a  presencí  na  turnaji  bere  účastník  turnaje  na  vědomí  aktuální  zdravotní  podmínky
a zároveň prohlašuje, že si není vědom, že by jeho zdravotní stav mohl být nebezpečný pro ostatní účastníky
turnaje. Pořadatel nenese v tomto smyslu žádnou odpovědnost. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit turnaj.

Seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na: https://sachovy-klub-velvary.webnode.cz/ 

Naši partneři: METAL TRADE COMAX, a.s.
Stavby Komeda s.r.o.
Ing. Jindřich Trejbal ml. – rodina Dr. Karla Treybala

                                           Tímto vás srdečně zveme k účasti na turnaji!

                                                                             za ŠACHOVÝ KLUB VELVARY

                                                                                                  Petr Neuman
                                                                                                  ředitel turnaje

     předseda ŠK Velvary
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mailto:sachyvelvary@post.cz

