PROPOZICE
Obec Krásný Dvůr si Vás dovoluje pozvat na 7. ročník amatérského turnaje Josefa Havla

„Krásnodvorský tah pěšcem“
Startovat mohou registrovaní i neregistrovaní jednotlivci bez omezení věku a pohlaví.

Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu Krásný Dvůr – přízemí

Datum Konání:

sobota 9.12.2017, prezentace od 8:30 – 9:00 hodin, polední pauza 12:15 – 13:00 hodin,
předpokládaný konec 17:00

Ředitel turnaje a rozhodčí:

Luboš Drahotský, tel.: +420 603 206 655, e-mail: drahotsky@email.cz

Rozhodčí turnaje:

Petr Balog, Čejkovice 18, tel.: +420 731 495 261, e-mail: balogdesing@centrum.cz
Petr Kučera, Kadaň, tel.: +420 775 939 705, e-mail: chess.kucera@centrum.cz

Hlavní pořadatel:

Eduard Filek, Krásný Dvůr 170, 439 72, tel.: +420 604 755 184 e-mail: filek.eda@seznam.cz
Jaroslav Kastl, Krásný Dvůr 189, 439 72, tel.: +420 728 919 862, e-mail: J.Kastl@seznam.cz

Hrací systém:

Bude určen dle počtu účastníků

Ceny:

Poháry, Diplomy a věcné ceny

Podmínky účasti:

a) přihláška do 5.12.2017, která obsahuje jméno a příjmení, datum narození, popř.: ELO, VT a oddíl,
v případě malého počtu účastníků je možno se přihlásit v den turnaje.
b) na každého lichého hráče jedna kompletní šachová souprava včetně funkčních šachových hodin
c) účastníci, kteří se včas nedostaví k prezentaci, nebudou přijati do turnaje
d) zpoždění spoje, porucha auta – zavolat řediteli turnaje do doby ukončení prezentace. Čekací doba
se pak může prodloužit, ale pouze s ohledem na odjezdy vzdálených účastníků. Děkuji za pochopení

Startovné:

70,- Kč/jednotlivec, účastníci do 15 let zdarma, bude vybráno před prezentací

Náklady:

všichni účastníci startují na vlastní náklady

Občerstvení:

oběd zajištěn v Myslivně, zajistí p. Pokrupa tel.: +420 725 572 520 e-mail: marek.pokrupa@gmail.com
(platí si účastník turnaje). Pitný režim a občerstvení v místnosti turnaje (zdarma).

Přihlášky:

Petr Balog, tel.: +420 731 495 261, e-mail: balogdesing@centrum.cz
Eduard Filek, tel.: +420 604 755 184 e-mail: filek.eda@seznam.cz

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu nebo systému hry a to v závislosti na počtu
startujících.

Srdečně Vás zveme k účasti na turnaji.
V Krásném Dvoře 23.11.2017
Pod záštitou starosty obce Zuliko Vychytila

Pořadatel: Eduard Filek
Jaroslav Kastl

