ŠACHOVÝ FESTIVAL Vysočiny 2015
Mezinárodní OPEN FIDE turnaj – Otevřený přebor Kraje Vysočina - propozice

Místo konání

hotel Slunce, Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod, ČESKÁ REPUBLIKA
GPS: 49°36'12.746"N, 15°34'40.92"E, www.hotelslunce.com

Pořadatel

Krajský šachový svaz Vysočina ve spolupráci s ŠO TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Ředitel turnaje Mgr. Eva Kořínková
Hlavní rozhodčí IA Jiří Siebenbürger a kolektiv
Termín: 16. - 23. 5. 2015
otevřený ratingový turnaj se zápočtem na FIDE a LOK ČR


účastní se hráči bez omezení věku a výkonnosti



švýcarský systém na 9 kol



2x 90 min na partii + 30 s/tah, čekací doba v případě pozdního příchodu k partii je 1h



Cenový fond bude upřesněn před zahájením turnaje v závislosti na počtu účastníků
a získaných finančních prostředcích, předběžně počítáme při účasti minimálně
60 účastníků s 20 000 Kč a tímto rozdělením finančních cen v Kč: 7 000, 4 000, 3 000,
2000, 1000, nejlepší senior, žena a junior/ka po 1000



Krajský přebor Kraje Vysočina - ceny pro nejlepší hráče registrované u KŠS
Vysočina v Kč (pro vyplacení cen je nutná účast alespoň 3 hráčů uvedené kategorie,
souběh cen pro hráče KŠS Vysočina není možný, ale je možný souběh s cenami určenými
pro všechny účastníky): 3 000, 2 000, 1 000, 600, 400, nejlepší žena 500, nejlepší senior
nad 60 let 500, nejlepší junioři/ky do 20 a 18 let 500, věcné ceny



postupy nejlepších hráčů z KŠS Vysočina: vítěz kategorie jednotlivců do polofinále
MČR (pokud se uskuteční), vítězové kategorií HD18 a HD20 do polofinále MČR juniorů
a dorostenců, resp. finále MČR juniorek a dorostenek



startovné v Kč:
Open FIDE

Ostatní hráči

Kraj
Vysočina, Kraj Vysočina
ženy, senioři
Mládež do 20 let
zdarma

GM, IM, WGM a
zdarma
WIM

zdarma

FIDE 2300 a více

300 Kč

100 Kč

50 Kč

FIDE 2100 – 2299

400 Kč

200 Kč

100 Kč

FIDE 2001 – 2099

500 Kč

300 Kč

150 Kč

FIDE 1801 – 2000

600 Kč

400 Kč

200 Kč

FIDE 1800 a méně

700 Kč

500 Kč

250 Kč

Bez FIDE ratingu

800 Kč

600 Kč

300 Kč

Poplatky za zápočet výsledků na na ELO, účtované dle ekonomické směrnice ŠSČR ve výši 55
Kč za hráče nejsou zahrnuty ve startovném a budou hrazeny účastníky během registrace,
za hráče s titulem GM, IM, WGM a WIM hradí tyto poplatky pořadatel.
Hráči přihlášení po 12. 5. 2015 platí navíc 200 Kč.
Kritéria pro určení pořadí a dělení cen:
1. počet bodů, 2. střední Buchholz, 3. Buchholz, 4. počet vítězství, finanční ceny se dělí podle
systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen
Ubytování (požadavky na ubytování v jednotlivých zařízeních budou realizovány do naplnění
kapacity v pořadí, jak budou obdrženy)
Hotel Slunce ***
(v hotelu se nachází hrací sál)


dvoulůžkové se sprchou a WC, WiFi připojení - cena bez snídaně 350 Kč/osoba a noc,
s rautovou snídaní 450 Kč osoba/noc



třílůžkové pokoje se sprchou a WC, WiFi připojení - cena bez snídaně 350 Kč/osoba
a noc, s rautovou snídaní 450 Kč osoba/noc



dvoulůžkový pokoj samostatně pro jednu osobu se sprchou a WC, WiFi připojení – cena
bez snídaně 700 Kč/osoba a noc, s rautovou snídaní 800 Kč/osoba a noc

Stravování
v hotelu Slunce dle vlastního výběru, možnost využít i jiná stravovací zařízení ve městě
Časový plán
sobota 16.5. 10.00 – 14.00 prezence
16.00
1. kolo
neděle 17.5. 09.00
2. kolo
16.00
3. kolo
pondělí 18.5. 16.00
4. kolo
úterý 19.5. 16.00
5. kolo
středa 20.5. 16.00
6. kolo
čtvrtek 21.5. 16.00
7. kolo
pátek 22.5. 16.00
8. kolo
sobota 23.5. 09.00
9. kolo
15.00
slavnostní zakončení
Přihlášky zasílejte na email: evakorinkova@seznam.cz do 12. 5. 2015 (zájemce o ubytování
prosíme, aby přihlášky poslali v dostatečném předstihu). V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení,
adresu, datum narození, pohlaví, FIDE titul, FIDE ELO, národní ELO, klub, federaci, zájem
o ubytování, kontaktní e-mail.

