
ŠACHOVÝ KLUB LIBŠTÁT
za podpory autobazaru Lomnice n. P. a městyse Libštát 

pořádá:

32. ročník Vánočního šachového
turnaje v bleskové hře.

Termín :                        sobota 28. prosince 2019

Místo konání :             Kulturní Dům v Libštátě ( na náměstí )

Vedoucí turnaje:        Jan Šimůnek         tel.: 602 289 012

Tempo hry :                 Čas na partii 2x5 minut

Přihlášky :                   do 20. prosince 2019 
  - Jiří Pospíšil     na telefon: 731 893 934  
                            nebo e-mail : sachylibstat@seznam.cz

Uveďte prosím celé jméno. Registrovaní hráči také národní Elo a oddíl. Pro uplatnění
nižšího startovného také datum narození!

Právo účasti :             Registrovaní i neregistrovaní hráči všech věkových kategorií.
     / Prvních 80 přihlášených! /

Startovné :                  99,- Kč / mládež do 15let a senioři nad 65let 50,- Kč/ 
                                 
Ceny :                 Ceny budou zajištěny pro  každého !!!

                                  
Podmínka účasti :     Každý lichý hráč jednoho oddílu přiveze kompletní šachovou 
                                         soupravu včetně provozuschopných hodin !!!

  Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný zástupce)
dává  souhlas  se  zpracováním  osobních  dat  nutných  pro prezentaci  výsledků.  Taktéž  dává  souhlas  s
pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

Časový plán :              Prezentace  16.15- 16.45 hod.

                                        Začátek       17.00 hod. !!!
  Konec          většinou stíháme do půlnoci 
Občerstvení :              Možno v restauraci hned za dveřmi hrací místnosti. V hrací místnosti platí
                                         zákaz kouření a nadměrné konzumace alkoholických nápojů!
                                                       
Ubytování:                     Přímo nad hrací místností je možnost ubytování pro max. 16 osob. Nutno objednat 
  předem u provozovatele, kterým je městys Libštát. Kontakt naleznete na webových
  stránkách - viz níže.
                       
Těšíme se na shledání se všemi přáteli šachové hry a přejeme krásné prožití vánočních svátků!
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http://sachylibstat.cz/
http://www.libstat.e-obec.cz/
http://www.autobazar-lomnice.cz/
http://www.vlajky.cz/
mailto:sachylibstat@seznam.cz

	ŠACHOVÝ KLUB LIBŠTÁT za podpory autobazaru Lomnice n. P. a městyse Libštát
	Termín : sobota 28. prosince 2019
	Těšíme se na shledání se všemi přáteli šachové hry a přejeme krásné prožití vánočních svátků!

