ŠACHOVÝ KLUB JESENÍK POŘÁDÁ
3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO ŠACHOVÉHO TURNAJE

XMAS JESENÍK OPEN
TERMÍN

26. - 31. prosince 2020

MÍSTO KONÁNÍ

Hotel M
Střední průmyslová škola Jeseník
Dukelská 1240/27, Jeseník
GPS: 50.2242258N, 17.1918458E

PREZENCE

sobota 26.12.2020
12.00 - 16.00 hod. v hracím sále

SYSTÉM HRY

švýcarský na 7 kol

TEMPO HRY

90 min s přídavkem 30 sec/tah

ČEKACÍ DOBA

1 hodina od zahájení kola

O POŘADÍ ROZHODUJE 1. počet bodů, 2. vzájemná partie, 3. Buchholz krácený, 4. Buchholz,
5. Sonnenborn-Berger
FORMA TURNAJE

Jedna skupina započítána na FIDE ELO a LOK ČR.
Všichni startující musí mimo startovného uhradit poplatek 55 Kč
za zápočet na listinu FIDE.
Zahraniční hráči musí mít přiděleno FIDE ID.
Hráči z České republiky, kteří nejsou registrováni u ŠSČR nebo jsou
tzv. neaktivní a chtějí, aby jim byl výsledek turnaje započítán na LOK ČR,
platí navíc 150 Kč.

ŘEDITEL TURNAJE

Koriťák Pavel, tel.: +420 775 246 471, e-mail: pav.kor@seznam.cz

HLAVNÍ ROZHODČÍ

Volek Karel (Mohelnice)

POMOCNÍ ROZHODČÍ

Koriťák Pavel (Jeseník), Kolář Radomír (Mohelnice)

VKLADY

hráči s ELO 2300 a výše
hráči s ELO 2200 - 2299
hráči s ELO do 2199

SLEVY

ženy, ZTP a důchodci (roč.1955 a st.)
ročník 2006 a mladší

ZPŮSOB ÚHRADY

při prezenci

bez vkladu
700 Kč
800 Kč
- 100 Kč
- 100 Kč

CENOVÝ FOND

Celkový cenový fond turnaje je 32.000,-Kč
1.místo - 8.000 Kč, 2.místo - 6.000 Kč, 3.místo - 4.000 Kč,
4.místo - 2.000 Kč, 5.místo - 1.000 Kč
Nejlepší hráči do 1950 ELO: 1. místo - 4 000 Kč, 2.místo - 3.000 Kč, 3.místo - 2.000 Kč
Nejlepší hráč do 1700 ELO: 1 000 Kč, Nejlepší hráč do 1500 ELO: 1 000 Kč
Souběh cen je možný!
Dále jsou připraveny poháry a věcné ceny pro vítěze kategorií chlapců a dívek do 10, 12, 14, 16 a 18 let,
pro nejlepší ženu, seniora nad 60 let a skokana turnaje.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Prezence 26.12. od 12.00 do 16.00 hod. v hrací místnosti
Slavnostní zahájení 26.12. v 16.15 hod.
26.12. v 16.30 hod.
5. kolo 29.12. v 16.30 hod.
27.12. v 16.30 hod.
6. kolo 30.12. v 16.30 hod.
28.12. v 9.00 hod.
7. kolo 31.12. v 9.00 hod.
28.12. v 16.30 hod.
Slavnostní zakončení 31.12. ve 12.30 hod.

Hráči, kteří se včas nezaregistrují v termínu prezence mohou být zařazeni až od druhého kola!
Hrací místnost bude otevřena vždy minimálně 2 hodiny před začátkem kola.
Po celou dobu turnaje bude pro účastníky a hosty k dispozici bufet v hrací místnosti.
BLESKOVÝ TURNAJ
31.12.2020 od 20.00 hod. proběhne pro zájemce silvestrovský bleskový turnaj.
- systém hry - švýcarský na 12 kol
- tempo hry - 3 min s přídavkem 2 sec/tah
- o pořadí rozhodují stejná kritéria jako v hlavním turnaji
- startovné - 100 Kč
- turnaj se započítává na blesk FIDE ELO
- cenový fond - 1.místo - 2.000 Kč, 2.místo - 1.000 Kč, 3.místo - 500 Kč
nejlepší žena - 500 Kč, nejlepší hráč do 1700 ELO - 500 Kč a do 1500 ELO - 500 Kč
- na tento turnaj se lze přihlásit do 31.12.2020 12.30 hod. (viz PŘIHLÁŠKY)
- prezence bude probíhat 31.12.2020 od 18.00 do 19.30 hod.
- po skončení turnaje bude probíhat v hrací místnosti do 1.1.2021 + - 1.00 hod.
silvestrovská oslava
Bufet s pohoštěním bude otevřen během celého průběhu bleskového turnaje i silvestrovské oslavy!
UBYTOVÁNÍ

Zajišťujeme do naplnění kapacity 42 pokojů v Hotelu M, Dukelská 1240/27, Jeseník.
3 lůžkové pokoje v ceně 280,- Kč/osoba na den + poplatek z pobytu 21 Kč/osoba na den.
Při požadavku samostatného pokoje nebo pokoje s vlastní koupelnou a WC (6 pokojů)
je cena 330,- Kč/osoba na den + poplatek z pobytu 21 Kč/osoba na den.
Pro dva pokoje je společné sociální zařízení, tj. WC, sprcha a umyvadla.
Na patře je společná kuchyňka. Wi-Fi internet je pro ubytované zdarma.

PŘIHLÁŠKY

Závazné přihlášky prosím podávejte do 23.12.2020 jedním z níže uvedených způsobů:
- na email ředitele turnaje pav.kor@seznam.cz
- telefonicky na mobil ředitele turnaje +420 775 246 471
- elektronicky na adrese www.xmasjesenikopen.cz/cz/prihlaska/
Každý závazně přihlášený účastník turnaje bude zaevidován v seznamu přihlášených
na webových stránkách turnaje www.xmasjesenikopen.cz/cz/seznam-prihlasenych/
Při dosažení počtu 90 přihlášených účastníků budou vzhledem k omezené kapacitě
hracího sálu další přihlášení vedeni pouze jako náhradníci a do turnaje budou zařazeni
jenom v případě odstoupení již závazně přihlášeného a zaevidovaného účastníka.
U hráčů, kteří přijedou dříve nebo se zdrží déle a požadují zajistit ubytování
od pořadatelů prosíme, aby tuto skutečnost uvedli přímo v přihlášce.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic,
případně turnaj zrušit, a to zejména z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace!

