
 

 

OPEN DESKO LIBEREC 2015 
Krajský přebor ŠSLK 

Liberec, 18. - 25. červenec 2015 
 
 

Termín: 18.-25. červenec 2015 
Pořadatel: TJ Desko Liberec 
Místo: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Masarykova 3, Liberec 
 
Ředitel turnaje:   Vojtěch Kopal, vojtech.kopal@gmail.com 
 
Hlavní rozhodčí:  Ivan Kopal, rozhodčí 1. třídy 
 
Startovné: 500 Kč 
 hráči s FIDE ELO 2300 a vyšším startovné neplatí 
 hráči s FIDE ELO 2100 a vyšším 300 Kč 

žáci do 16 let (ročník 2000 a mladší), junioři do 18 let (ročník 1998) a senioři 
(ročník 1945 a starší) 200 Kč 

 hráči z listiny talentů ŠSČR startovné neplatí 
 
Cenový fond: min. 50000 Kč 
- finanční ceny pro hráče na 1. – 10. místě (10000 Kč, 8000 Kč, 6000 Kč, 4500 Kč, 3000 Kč, 
2000 Kč, 1500 Kč, 1500 Kč, 1000 Kč, 1000 Kč) 
- medaile a diplomy pro žákovské kategorie 
 
- nejlepší žena (1000 Kč) 
- nejlepší junior a juniorka do 18 a 20 let (po 1000 Kč) 
- nejlepší žák do 16 let (500 Kč) 
 
Finanční ceny se nedělí, souběh cen je přípustný. 
 
Systém hry:  
Švýcarský systém, 9 kol 
O pořadí rozhoduje: počet bodů, střední buchholz, buchholz, progres, S.-B., los.  
Čekací doba 60 minut 
  
Hrací tempo:   
2x 90 minut na 40 tahů + 30 minut na dohrání partie, 30 sekund na každý tah po celou dobu partie 
  
Právo účasti:  
Open (včetně hráčů neregistrovaných u ŠSČR)  
 
Přihlášky:  
Do 10.6.2015 (včetně požadavku na stravování) spolu s platbou za startovné a stravování 
(a případně za objednané ubytování ve škole) elektronickou přihláškou http://open.deskoliberec.cz/.  
Přihlášky po termínu jen do vyčerpání kapacity hrací místnosti, pořadatel nezaručuje zajištění 
ubytování a stravování. 
 
Informace: e-mail desko.liberec@seznam.cz 
 
Ubytování:  
Pořadatel v případě zájmu zajistí pobyt pro zúčastněné podle možností volných kapacit ubytovacích 
zařízení. 



 

 

 
Zájemci také mohou sami využít rezervační systém jednotlivých ubytovacích zařízení podle svých 
přání a představ. 
 
Doporučujeme: 
- Inter Hostel - u přehrady, http://www.lb-ubytovani.cz/index.html 
- Centrum - U Tesca, http://www.lb-ubytovani.cz/index.html 
- koleje Technické univerzity v Harcově, http://letniubytovani.tul.cz/cs/ubytovani/ 
- Unihotel, Technická univerzita, Voroněžská 1329/13,  http://www.unihotel.tul.cz/cs/ubytovani/ 
Tento druh ubytování hradíte přímo provozovateli ubytovacího zařízení.  
 
Pro nenáročné a pro skupiny vedoucích s dětmi je možné domluvit levné spaní ve škole (ve stejné 
budově jako je hrací místnost) v učebnách (nutná vlastní karimatka a spacák), cena 40 Kč za osobu 
a noc (sprchy s teplou vodou k dispozici). 
 
Stravování:   
obědy ve školní jídelně (v budově hrací místnosti) zajišťuje fa Gastron, výběr ze tří jídel, 
cena oběda 60 Kč (pondělí až pátek), případně 65 Kč (sobota a neděle) 
 
Během turnaje bude v provozu bufet s občerstvením (teplé i studené nápoje, uzeniny a další tradiční 
dobroty). 
V Liberci je řada restaurací a obchodů.  
 
Časový plán:     
Sobota 18.7.  11:00 – 14:00  prezence, ubytování  
  15:45 zahájení turnaje 
  16:00  1.kolo 
Neděle 19.7. 9:00  2.kolo 
     16:00  3.kolo 
Pondělí  20.7.  16:00  4.kolo 
Úterý     21.7.  9:00 doprovodný turnaj, rapid - Fischerovy šachy      
  16:00  5.kolo 
Středa  22.7. 16:00  6.kolo      
Čtvrtek       23.7.      16:00 7.kolo 
Pátek       24.7. 16:00 8.kolo 
Sobota      25.7.  9:00 9.kolo 
   13:30 slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků 
Platba:  
Spolu s přihláškou do 10.6. na účet 983622379 / 0800, variabilní symbol datum narození ve tvaru 
ddmmrrrr (např. 03121973 při narození 3.12.1973), specifický symbol PSČ. 
 
Soutěž bude započítána na LOK ČR a FRL. 
 
Storno poplatky: stravování:  bez poplatku lze stornovat do 8.7. včetně (požadavek musí dorazit nejpozději 8.7.) 
  pozdější odhlášení stravy není možné 
 ubytování ve škole: lze stornovat bez poplatku do ukončení prezence 18.7. do 14:00   
 startovné: lze stornovat bez poplatku do ukončení prezence 18.7. do 14:00  

Storno musí být provedeno písemně (osobně předat, poslat dopisem, mailem). 
Pořadatel odešle platby za odhlášené startovné, ubytování a stravování nejpozději do 20 dnů po 
skončení akce na číslo účtu (adresu), ze kterého byla platba odeslána na jeho účet. 

 
 
Těšíme se na Vás! 
 
      Vojtěch Kopal   Ivan Kopal 
      ředitel turnaje   hlavní rozhodčí 


