ŠK Stráž pod Ralskem
(TJ Uranové doly Hamr)

pořádá

25. ročník šachového turnaje

Strážský blesk
z pověření STK ŠSLK

Krajský přebor ŠSLK v bleskovém šachu
Termín:

neděle 29. září 2019

Místo konání:

Restaurace „U Jezera“ - Kulturní dům, Máchova 203, Stráž pod Ralskem

Ředitel turnaje:

Jaroslav Holub

Hlavní rozhodčí:

Jan Malec
tel. 604 440 959, e-mail: malec17@seznam.cz

Hrací řád:

Čas na partii 2x 4 min + 2 s/tah, 15 kol,
dle Pravidel FIDE pro bleskový šach (příloha B4) a Soutěžního řádu ŠSČR
Čekací doba je 4 minuty
Poplatek při podání námitky je 200 Kč

Kategorie:

Jednotlivci celkově (OPEN) a žáci do 15 let (2004 a ml.) a KP ŠSLK

Přihlášky:

E-mailem nebo telefonicky hlavnímu rozhodčímu do 27. 9. 2019, kromě jména uvést
i oddíl, rok narození a kontaktní e-mailovou adresu a telefon.
Kapacita hrací místnosti je omezena na cca 50 účastníků

Vklad:

100 Kč
řádně přihlášení mají 50% slevu

Ceny:

1. cena 500 Kč + věcné ceny minimálně do 30. místa,
v kategorii do 15 let alespoň drobná cena pro každého.
Zvláštní ceny pro KP: 1. místo 400 Kč, 2. místo 300 Kč, 3. místo 200 Kč

Právo účasti:

Všichni řádně přihlášení a včas zaprezentovaní; přihlášení po termínu jen do vyčerpání kapacity hrací místnosti (po termínu pro jistotu ověřit telefonicky).
V KP budou vyhodnoceni pouze hráči s platnou registrací v ŠSČR v oddílu ŠSLK

Podmínka účasti:

Každý lichý hráč registrovaný v šachovém oddílu přiveze kompletní šachovou soupravu včetně provozuschopných digitálních hodin

Časový plán:

8:15 - 9:00
12:00 - 12:50

prezence
přestávka na oběd
15:15

9:30 - 12:00
1. - 8. kolo
12:50 - 15:00
9. - 15. kolo
vyhlášení výsledků

Občerstvení:

Po celý den v místě

Závěrečná ustanovení:

V hrací místnosti platí zákaz kouření a nadměrné konzumace alkoholických nápojů
(“společensky unavení“ mohou být vykázáni z hrací místnosti)

Jiří Průdek
předseda STK ŠSLK

Jaroslav Holub
ředitel turnaje

