
Pořadatel : TJ Krásná Lípa, šachový oddíl

 

Ředitel turnaje : Jiří Průdek, V. Kováře 384/5, 408 01 Rumburk,  tel. 606/807197

                                                      e-mail : prudek.jiri@seznam.cz

Rozhodčí turnaje : Bohuslav Fúzik, Tyršova 120/45, 40753 Jiříkov, tel. 739/815659

                                                      e-mail : bohuslav.fuzik@seznam.cz

Tomáš Buchcar, Vilémovská 76, Dolní Poustevna, tel. 604781433

                                                      e-mail : Tomas.Buchcar@seznam.cz

Herní  systém : Turnaj s počtem do 10  účastníků včetně hraný systémem každý s každým.

Turnaj s počtem vyšším švýcarský systém - OPEN 9 kol

Tempo  hry : 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce s bonifikací 30 vt. /tah na hráče

Právo  účasti : a/  přeborníci oddílů regionu Západ nebo jejich náhradníci

b/  vítěz regionálního přeboru 2020 – Jiří Průdek

c/ hráči přináležející do oddílů Regionu Západ ŚSLK

d/ hráči pořádajícího oddílu nasazení z titulu práva pořadatele

e/ ostatní přihlášení hráči bez ohledu na Region, či Liberecký kraj

Zápočet : Výsledky turnaje budou započteny na Listinu osobních koeficientů ČR

Místo konání : Kulturní centrum – kino – v Krásné Lípě u Rumburka

Termín : 02.07.2022 – 09.07.2022  ( sobota – sobota )

Hrací  dny : 1. kolo 02.07.2022  16.30 hod.

2. kolo 03.07.2022  16.15 hod. 

3. kolo 04.07.2022  16.15 hod.  

4. kolo 05.07.2022  09.15 hod.

5. kolo 05.07.2022  16.15 hod.

6. kolo 06.07.2022  16.15 hod.

7. kolo 07.07.2022  16.15 hod.

8. kolo 08.07.2022  16.15 hod.

9. kolo 09.07.2022  09.15 hod.

Další ustanovení : Čekací doba je 60 minut.  

Užívání elektronických prostředků v hrací místnosti a hracím prostoru :

viz Pravidla šachu FIDE v platném znění.

                                      Šachový  svaz  Libereckého  kraje 

                                                     Region   Západ

   Regionální     přebor     jednotlivců   -    2022      

OPEN České Švýcarsko 2022



Cenový fond : 1. cena :  6000 korun

2. cena :  2500 korun

3. cena :  2000 korun

4. cena :    800 korun

5. cena :    700 korun

6. cena :    600 korun

7. cena :    500 korun

8. cena :    500 korun

Regionální přeborník : 800 kč, 2. místo : 600 kč, 3. místo : 500 kč

Nejlepší H18, žena, S 60, hráč 0 – 1550 ELO ČR, hráč 1551 – 1801 ELO ČR

všichni po 500  Kč

  

Kriteria pořadí: Turnaj každý s každým jednokolově : počet bodů, Sonneborn, vz. partie, los

Turnaj švýcarským syst. : počet bodů, střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn, 

průměrné ELO soupeřů, los

Finanční ceny se v případě rovnosti bodů nedělí a určují se podle kritérií pořadí.

Souběh cen je přípustný.

Přihlášky : Telefonicky, e-mailem, nebo osobně řediteli turnaje do 01.07.2022, 19.00 hod.    

Losování : V den začátku turnaje před 1. kolem.

Vklad : Vklad do turnaje činí 420 Kč, a to včetně zápočtu na LOK ČR.  

Přeborník Regionu: Regionálnímu přeborníkovi je od STK ŠSLK hrazeno startovné v KPJ 2022.  

Upozornění: Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nízkého zájmu hráčů turnaj nepořádat. 

Při počtu hráčů nižším než 20 se snižuje cenový fond na jednu polovinu. 

Hráči svou účastí na turnaji potvrzují fakt, že se cítí zdrávi a netrpí žádnými   

příznaky onemocnění Covid-19.

TJ Krásná Lípa, šachový oddíl

Jiří Průdek, předseda ŠO

Turnaj finančně podpořilo město Krásná Lípa 

firma Ratio s.r.o., Rumburk

 a Šachové svazy České republiky a Libereckého kraje.


