Josef Koblasa a TJ Sokol Údlice
si Vás dovolují pozvat k účasti na 7. (podzimním) ročníku šachového turnaje

CHOMUTOVSKÝ KRÁL
Místo konání:

restaurace Hřebíkárna, Bezručova 5877, 430 03 Chomutov

Datum konání:

sobota 16. 11. 2019

Ředitel turnaje:

Karel Nudčenko, telefon 725 539 686, email: udlice.d@seznam.cz

Rozhodčí turnaje:

Jiří Kalužný, telefon 602 465 721, email: jiri.kaluzny@seznam.cz

Systém hry:
7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí
střední Buchholz, Buchholz, progres, počet výher, vzájemný zápas, los.
Tempo hry:

2 x 12 minut + 5 vteřin na tah, bez zápisu dle pravidel FIDE pro rapid šach.
Čekací doba je 10 minut.

Účast:
Turnaj určen jak pro registrované, tak pro neregistrované hráče z okresu
Chomutov. Dále jsou zváni i všichni mimo chomutovští šachisté s tím, že podmínkou jejich účasti je
vzít s sebou jedny šachy a hodiny na dva lidi.
Ceny:
Vklad:

Náklady:

Problém s cenami trvá, pokud nebudou sponzoři, nebudou žádné ceny.
140,- Kč za hráče přihlášeného do 10. 11. 2019
300,- Kč za hráče přihlášeného po 10. 11. 2019
ženy, junioři (2000 a mladší) a senioři (1956 a starší) sleva 50%
vklad bude vybírán při prezenci
Všichni jednotlivci startují na vlastní náklady.

Časový plán:

Prezence: od 11:30 do 12:00 hodin
Zahájení: od 12:10 do 12:15 hodin
1. – 7. kolo: od 12:15 do 16:50 hodin
Večeře: od 16:30 do 17:20 hodin
Vyhlášení výsledků turnaje: od 17:20 do 17:30 hodin

Přihlášky:
Na e-mail rozhodčího turnaje jiri.kaluzny@seznam.cz. Přihlášky můžete
posílat i SMS na telefon 602465721. V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození a oddíl.
Přihlášky poslat nejpozději do 10. 11. 2019. Z kapacitních důvodů budou přijímány přihlášky pouze
pro prvních šedesát šest přihlášených hráčů. Přihlášením do turnaje hráči dávají souhlas s
pořizováním jejich fotografií a zveřejněním osobních údajů jako je jméno, příjmení, datum narození,
oddílová příslušnost, hodnocení ELO a dosažený výsledek. Pořadatel bude oprávněn tyto osobní
údaje využít k informování o proběhlém turnaji, případně k propagaci budoucích turnajů.
Ostatní informace:

Turnaj bude započítán na národní rapid LOK.

Srdečně Vás zveme k účasti na turnaji.
Za organizátory: Josef Koblasa – hlavní organizátor (602383422) ,Karel Nudčenko – ředitel turnaje,
Jiří Kalužný – rozhodčí turnaje

