se zápočtem na LOK a FIDE ELO v rapid šachu

Součást seriálu GRAND PRIX České republiky v rapid šachu jednotlivců 2022/2023 - 16.ročník
pod záštitou fa. Energotis, s.r.o., hotelu Dlouhé Stráně, s.r.o. ***

sobota 10.12.2022

Ceny:

Hrací místnost :

Kouty nad Desnou hotel "Dlouhé Stráně"

1. místo - 8 000 Kč + vánoční kapr + dárkový koš + putovní pohár
2. místo - 5 000 Kč + dárkový koš

Časový plán:

10.12.2022

830 – 915 prezence
930 – 1230 1.-4. kolo
1230 – 1300 přestávka
1300 – 1700 5.-9. kolo
– 1730 vyhlášení výsledků
možnost prezence 9.12. od 1700 – 2030 hod. (pro ubytované v hotelu DS)

3. místo - 3 000 Kč + dárkový koš
4. místo - 2 000 Kč + dárkový balíček
5. místo - 1 000 Kč + dárkový balíček
6. místo - 700 Kč + dárkový balíček
7. - 10. místo - 300 Kč + věcná cena dle vlastního výběru
11. - 15. místo - 200 Kč + věcná cena dle vlastního výběru
Věcné ceny minimálně do 40. místa

Hrací systém:

Švýcarský na 9 kol, 2x15min +3s/tah, podle pravidel FIDE rapid šachu a GP
O pořadí rozhodují tato kritéria: body, vzájemná partie, buchholz cut1, buchholz,
Sonneborn-Berger, vícekrát černé, los

Vklad:

150 Kč
100 Kč - studenti, žáci, důchodci, ženy
V přihlášce uveďte jméno, ročník narození, ELO, oddíl
Hráči s mezinárodními tituly GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM a hráči uvedení na
listině talentů ŠSČR startují zdarma

Termín :

Vyhlášení a předání poháru vítězům jednotlivých kategorií - muži, ženy, junioři, juniorky,
senioři, seniorky. Cena pro nejlepší ženu - 500 Kč
Cena pro nejlepšího hráče do 1900 ELO - 500 Kč, do 1700 ELO - 500 Kč
Věcná cena pro nejmladšího a nejstaršího účastníka

Slosovatelná cena pro všechny účastníky turnaje:
Cena ředitele a majitele hotelu Dlouhé Stráně Ing. Miroslava Kopřivy CSc.:

Přihlášky zasílejte do 9.12.2022 na web:
www.sachovy-web-velkych-losin.webnode.cz/o-losinskeho-kapra/prihlaska/

- víkendový pobyt s polopenzí pro dvě osoby v hotelu Dlouhé Stráně v
Koutech nad Desnou

nebo na adresy organizačních pracovníků:
Čestný direktoriát turnaje:
RNDr. Rostislav Vodák, PhD
mobil: +420 732 476 108
e-mail: rostislav.vodak@gmail.com

Jakub Vaculík
mobil: +420 771 127 253
e-mail: vaculikkubas@gmail.com

Ing. Jana Fialová
František Klézl

- starostka obce Velké Losiny
- místopředseda ŠK Velké Losiny

Ubytování:
Organizační vedoucí turnaje:
RNDr. Rostislav Vodák, PhD, předseda šachového oddílu ŠK Velké Losiny

Možnost ubytování na hotelu Dlouhé Stráně, pro účasníky turnaje z 9.12. - 11.12.,
prosíme objednat do 8.12. K dispozici wellness centrum (cena 100 Kč/hod za osobu).
Cena ubytování 360,-Kč za osobu a noc/ 310,-Kč hráči do 18-ti let a důchodci od 60-ti let
včetně snídaně (bohatého rautu).
Hráči s mezinárodními tituly GM, IM mají ubytování zdarma

Ředitel turnaje:

Ing. Miroslav Kopřiva CSc. - majitel hotelu Dlouhé Stráně

Rozhodčí turnaje:

Tadeáš Baláček rozhodčí 1. třídy

Šachový materiál:

Zajistí pořadatel

Hrací místnost 200 m od vlakové a autobusové zastávky

Občerstvení:

Zajištěno během celé doby turnaje v restauračních zařízeních hotelu "Dlouhé Stráně"

http://www.hotelds.cz/
http://sachovy-web-velkych-losin.webnode.cz/

Doprava:

Na Vaši účast se těší pořadatelé z šachového oddílu ŠK VELKÉ LOSINY!

