Šachový oddíl T.J. SOKOL Český Brod
pořádá

IX. ročník otevřeného turnaje jednotlivců v rapid šachu

Český Brod 2011
Záštitu nad turnajem převzal starosta města Českého Brodu Bc. Jakub Nekolný

Termín:
Místo :

Sobota 24. září. 2011, začátek v 9,30 hodin, prezentace od 8,30 do 9,10 hodin
Český Brod, velký sál sokolovny, Tyršova ulice 314

Systém hry: Švýcarský systém na 7 kol dle pravidel pro rapid šach, 2 x 25 minut na partii.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy tempa hry dle počtu účastníků.
Hodnocení a ceny: O pořadí rozhoduje
1/ počet bodů 2/ střední Buchholz 3/ Buchholz 4/ počet výher 5/ progres 6/ los
Vítěz turnaje získá pohár a
2. místo
3. místo
4. místo
5.místo

1 500,- Kč
1 000,- Kč
500,- Kč
300,- Kč
100,-.Kč

Cena pro nejlépší družstvo složené ze čtyř nejlépe umístěných hráčů jednoho
oddílu 1 000,- Kč (do výsledku družstva se počítá součet získaných bodů
jednotlivých hráčů).
Věcné ceny:
Pro nejlépe umístěného juniora, seniora a hráče Župy Barákovy
90,- Kč dospělí, junioři a senioři 40,- Kč
do 22. září 2011 na adresu:
Zuzana Koudelková,tel. zam. 224 095 774, mobil:776 215 174
e-mail: zuzka.koudelkova @centrum.cz
Hráči, kteří nebudou přihlášeni předem, mohou být přijati do turnaje pouze do
vyčerpání kapacity hrací místnosti.
Hrací materiál: Je nutno s sebou přivézt 1 kompletní soupravu včetně hodin na každého lichého
hráče, v omezeném množství je možno zapůjčit hrací materiál za poplatek 100,- Kč
Občerstvení: Pivo, limonáda, káva, párky atd. je zajištěno v sokolovně
Dopravní spojení: z Prahy - Praha Masarykovo nádraží - odjezd v 8,10 hod.
Startovné:
Přihlášky:

Český Brod - příjezd v 8,45 hod.
z Kolína - Kolín nádraží - odjezd v 7,33 hod.
Český Brod - příjezd v 8,15 hod.

Za pořadatele Vás na turnaj srdečně zvou
Zuzana Koudelková v.r.

Ing. Zdeněk Chybný v.r.

Ing. Ivan Koudelka v.r.

Turnaj sponzoruje Město Český Brod

Ing. Miroslav Urban v.r.

