Rychvaldský spolek šachový 1945
pořádá 6. ročník šachového turnaje

Slezský open
jako součást Rapid tour Ostravský koník 2017
Datum konání:

sobota 4. února 2017

Místo konání:

Dům kultury Rychvald, Náměstí Míru 1609, 735 32 Rychvald

Ředitel turnaje:

Ing. Bohdan Adamčík, předseda spolku

Hlavní rozhodčí: David Šimon
Systém hry:

švýcarský systém na 9 kol, 2×15min., se zápočtem na FIDE rapid ELO a rapid LOK
při rovnosti bodů rozhoduje střední Buchholz, Buchholz, progress, počet výher,
vzájemná partie, los
Turnaj je zároveň přeborem okresu Karviná v rapid šachu mužů, žen a juniorů do 15 let

Vklad:
Časový plán:

jednotný, pro předem přihlášené hráče 80 Kč, nepřihlášení 120 Kč,
max. počet účastníků 114
7:00 - 8:45
9:00
9:15 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45 - 15:15
15:30

prezentace
zahájení
1. - 5. kolo
přestávka na oběd
6. - 9. kolo
vyhlášení výsledků

Doprava:

Pro účastníky turnaje bude z Ostravy vypraven speciální autobus s odjezdy:
8:00 Hrabůvka, rondel, zastávka Poliklinika, směr Poruba
8:10 horní zastávka Svinov mosty, směr centrum
8:20 zastávka Sad Boženy Němcové (za křižovatkou směrem na Muglinov)
Odjezd autobusu zpět do Ostravy bude bezprostředně po vyhlášení turnaje.
Cena dopravy tam i zpět je 20 Kč. Zájem o dopravu autobusem uveďte v přihlášce.

Strava:

Pro hráče je k dispozici občerstvení formou bufetu a možnost objednání pizzy na 12:15.

Přihlášky:

Zasílejte do 2.2.2017 na email: badamcik@seznam.cz
nebo i na formuláři on-line na: http://sachy.rychvald.cz
v přihlášce uveďte: jméno, oddíl, datum narození

Ceny:

Celkový cenový fond ve výši 8500 Kč + věcné ceny
1. místo 2000 Kč
5. místo 600 Kč
2. místo 1500 Kč
6. místo 400 Kč
3. místo 1000 Kč
7. místo 200 Kč
4. místo 800 Kč
8. místo 200 Kč
200 Kč nejlepší do 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 FIDE rapid ELO
Věcnou cenu obdrží nejlépe umístěný junior, senior a žena.
Ceny jsou garantovány a mohou se sčítat.

Rapid tour:

Série rapid turnajů, ve které tři nejlepší hráči v kategoriích do 1700, 1700-2000 a nad 2000 FIDE
ELO získávají zdarma startovné do otevřených turnajů Ostravského koníka 2017. Netýká se hráčů
s tituly IM a GM. Započítává se 5 nejlepších dosažených výsledků na turnajích tour. Více na
www.ostravskykonik.cz/rapidtour
Akce se koná díky podpoře města Rychvald!

