O.s. Liběhrad a šachový oddíl Caissa Úholičky pořádá
6. ročník

CAISSA OPEN
který je pořádán jako 9. turnaj 3. ročníku seriálu
Grand Prix České republiky v rapid šachu jednotlivců pro sezónu 2009/2010
a také jako
Přebor Středočeského kraje jednotlivců v rapid šachu (pro rok 2010)
Informace o seriálu Grand Prix najdete na: www.chess.cz
Kdy :
Kde :
Hlavní
pořadatelé :
Právo účasti :
Podmínka
účasti :

Startovné :

Občerstvení :
Hrací systém :

Kategorie :

Kritéria pro
určení pořadí:
Tempo hry :
Časový
program :

sobota 22. května 2010
Kulturní dům Libčice nad Vlavou, Letecká 354
Jan Framberk, tel.:737 239 792, honza.framberk@caissa.cz
Radek Novák, tel.:724 121 273, radek@artemis-webdesign.cz
registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky všech věkových kategorií z České
republiky i ze zahraničí.
kompletní šachová souprava a funkční hodiny na každého lichého hráče z oddílu.
Za poplatek 50,-Kč lze soupravu a hodiny zapůjčit od pořadatele (omezené
množství)
bez předběžné přihlášky - 150,- Kč
předem přihlášení - 100,- Kč
mládež a senioři (nad 60 let) - 50,- Kč
ženy a dívky - zdarma
hráči a hráčky uvedení na listině talentů ŠSČR - zdarma
Restaurace a občersvení je k dispozici po celou dobu turnaje
švýcarským systémem na 9 kol podle pravidel šachu FIDE pro rapid šach
Muži
Ženy
Junioři (1989 a mladší)
Juniorky (1989 a mladší)
Senioři (1950 a starší)
1. Turnajové body
2. Buchholz
3. Progress
2 x 20 min
8:15 – 9:00
prezence
9:00 – 9:15
zahájení a úvodní slovo pořadatele
9:15 – 17:00 turnaj
17:00 – 17:30 vyhlášení vítězů, předání cen

www.caissa.cz

Ceny :

Garantovaný
cenový fond
Caissa Open :
Garantovaný
cenový fond
Přebor
Středočeského
kraje :

1. Poháry pro vítěze jednotlivých kategorií
2. Finanční a věcné ceny
1.místo
10000
2.místo
5000
3.místo
3000
4.místo
2000
5.místo
1000
1.místo
2.místo
3.místo

1000
600
400

Další důležité informace
Kulturní dům Libčice nad Vlavou, Letecká 354

Jak se k nám
dostanete :

Příjezdy vlaků od Děčína/Kralup n. Vlt:
6:50
7:50
8:50 – čekáme na příjezd

Příjezdy vlaků od Prahy:
7:05
8:05
9:05 – čekáme na příjezd

Odjezdy vlaků směr Děčín/Kralupy n.Vlt:
17:05
18:05
19:05

Odjezdy vlaků směr Praha:
17:50
18:50
19:50

www.caissa.cz

