
Pořadatel: 

Místo konání: 

Datum: 

Hrací systém: 

Právo účasti: 

Ředitel turnaje: 

Organizace turnaje: 

Rozhodčí: 

Zápočet turnaje: 

Tempo hry: 

Pomocné hodnocení: 

Hrací materiál: 

Přihlášky: 

Vklady: 

Přirážka: 
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FIDE RAPID Pivovaru Dalešice 2017

AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. ve spolupráci s ŠK Caissa Třebíč 

Pivovarská restaurace Dalešického pivovaru, Dalešice 71 

Sobota 18. 2. 2017 

Švýcarský systém na 10 kol řízený programem Swiss-manager, pravidla FIDE 

systém OPEN, všichni řádně přihlášení hráči bez rozdílu věku a výkonnosti 

MVDr. Ladislav Urban 

Ing . Beáta Sládková a Mgr. Luboš Svíženský 

IA Jiří Siebenbürger 

FIDE listina pro rapid šach + česká rapid LOK 

2 x 10 min. + přídavek 5 sekund na každý provedený tah 

střední buchholz, progress, počet výher, vzájemná partie, los 

zajistí pořadatel pro všechny řádně přihlášené hráče 

pouze e-mailem na Sviza81@seznam.cz, kopii na referent@pivovar-dalesice.cz 

přihláška je povinná, bude hráči potvrzena a stav přihlášených na chess-results 

termín přihlášek do 14. 2. 2017 včetně 

bez přihlášky nelze hráče do turnaje přijmout 

všichni hráči - 100, - Kč, mládež do 16 let - 50,- Kč 

obhájce Vojtěch Zwardoň, hráči a hráčky na listině talentů ŠSČR - 0,- Kč 

družstvo v KP Vysočiny - 100,- Kč 

ve výši 50,- Kč - přihlášení po 14. 2. 2017 

5. turnaj seriálu GRAND PRIX ČR v rapid šachu 2016/2017  (10. ročník) 

Krajský přebor Vysočiny jednotlivců a družstev v rapid šachu 2017 

turnaj se koná za laskavé podpory Městyse Dalešice a KŠS Vysočiny
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Všechny zájemce srdečně zvou pořadatelé.

Cenový fond: 

Kategorie GP: 

KP Vysočiny: 

Kategorie KP:  

KP družstev: 

Hodnocení družstev: 

Kumulace cen: 

Harmonogram: 

Občerstvení: 

1. místo     1500,- Kč + poukaz pro 2 osoby na jednu noc v Pivovarském hotelu 

2. místo     1000,- Kč + 15 litrů Dalešického piva 

3. místo       800,- Kč + 10 litrů Dalešického piva 

4. místo       600,- Kč + 10 litrů Dalešického piva 

5. místo       400,- Kč + 10 litrů Dalešického piva 

6. místo       200,- Kč + dárkový set Pivovaru (tričko, půllitr, otvírák) 

7. až poslední místo - věcná cena dle vlastního výběru 

Každý účastník obdrží 0,5 l láhev Dalešického piva (do 18 let Coca - cola) 

nejlepší žena, nejlepší seniorka a senior (ročník 1957 a starší) - po 100,- Kč 

nejlepší juniorka a junior (ročník 1997 a mladší) - po 100,- Kč 

ceny pro tři nejlepší jednotlivce - 500,- Kč, 300,- Kč, 200,- Kč 

nejlepší žena, senior, dívky D20 a D18, chlapci H20 a H18 - věcná cena 

4 členové z jednoho oddílu nahlášení před startem turnaje (povolen start jednoho 

hosta či cizince, který byl na soupisce oddílu v sezoně 2015/2016) 

ceny pro tři vítězná družstva: 600,- Kč, 400,- Kč, 200,- Kč 

součet bodů nahlášených jednotlivců, dále součet pomocných hodnocení 

libovolně možná v GP, KP i kategoriích bez omezení 

prezentace          8.00 - 8.45 

průběh turnaje   9.00 - 15.30 

vyhlášení výsledků a předání cen - 10 minut po skončení posledního kola 

po 5. kole bude následovat přiměřená přestávka cca v 12.00 

Zajišťuje Pivovarská restaurace (u prezentace bude možnost objednání ze dvou jídel 

za zvýhodněnou cenu)

FIDE RAPID Pivovaru Dalešice 2017


