OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO 2002

OPEN OLOMOUC - Otevřený přebor Moravy a Slezska

V. ročník mezinárodního šachového turnaje konaného v rámci seriálu

 CZECH TOUR 2002/2003

Olomouc 1. – 8.8. 2002

Propozice určené pro členy Šachového svazu České republiky a Slovenského šachového svazu

Místo konání: Olomouc, Hotel Sigma

Pořadatel: Agentura 64 Grygov ve spolupráci s AVE-KONTAKT, s.r.o.

Systém: švýcarský systém na 9 kol, výsledky budou započítány na FIDE

Kritéria pro určení pořadí a dělení cen: 1. počet bodů, 2. Progres, 3. Buchholz, 4. průměrné ELO soupeřů, 5. los, ceny se dělí podle systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen

Tempo hry: 40 tahů za 2 hodiny a 1 hodina každému hráči na dohrání partie

Cenový fond turnaje: celkem 45 000 Kč

Finanční ceny v Kč : 1. cena –  10 000, 2. – 7 000, 3. – 5 000, 4. – 3 000, 5. - 2 000, 6. - 1 000, 7.-8. 500, nejlepší žena – 500, nejlepší hráč do 16 let – 500, ceny v celkové hodnotě 15 000 Kč jsou určeny pro hráče, kteří byli ke dni 31.5. 2002 členy Moravskoslezského šachového svazu

Věcné ceny pro nejlepší seniory

Ubytování:  
Hotel Sigma *** (v objektu se nachází hrací sál)
2-lůžkové pokoje se sprchou, WC, telefonem a TV se satelitem
Internát SOU zemědělského garni ** (objekt je vzdálen cca 1 km od hracího sálu)
2-lůžkové pokoje, sprcha, WC a kuchyňka jsou společné pro 2 pokoje
Internát SOU stavebního garni * (objekt je vzdálen cca 2 km od hracího sálu)
2-lůžkové pokoje, sprcha a WC společné pro 1 poschodí
 
Základní cena  3 600 Kč v sobě zahrnuje ubytování v Hotelu Sigma *** (1 lůžko ve dvoulůžkovém pokoji/ 7 nocí), snídaně a startovné 
- příplatek za samostatný pokoj v Hotelu Sigma + 1 000 Kč 
- sleva pro nehrající doprovodné osoby - 600 Kč
- sleva při ubytovaní na Internátě SOU zemědělského garni bez snídaní – 1 250 Kč
- sleva při ubytovaní na Internátě SOU stavebního garni bez snídaní – 2 000 Kč
- sleva pro FM, WFM a hráče s ELO nad 2300 – 300 Kč
- sleva pro ubytované IM a WIM – 20%, neubytovaní IM a WIM neplatí startovné

Startovné pro neubytované hráče: 900 Kč

Stravování: v hotelu Sigma dle vlastního výběru, ceny obědů a večeří se pohybují od 50 do 150 Kč

Opožděné přihlášky: hráči přihlášení po 30.6. 2002 platí navíc příplatek 200 Kč

Program:
středa	31.7.	16.00 – 22.00	prezentace	
čtvrtek              	1.8.   	09.00 – 13.00 	prezentace
	  	15.00 – 21.00	1. kolo
pátek  	2.8. 	15.00 – 21.00	2. kolo
sobota                	 3.8. 	15.00 – 21.00 	3. kolo
neděle 	4.8.    	09.00 – 15.00	4. kolo	
		16.00 – 22.00	5. kolo	
pondělí 	5.8. 	15.00 – 21.00	6. kolo	
úterý  	6.8. 	15.00 – 21.00	7. kolo	
středa	7.8. 	15.00 – 21.00	8. kolo	
čtvrtek 	 8.8. 	08.00 – 14.00	9. kolo	
		15.30 – 16.00 	slavnostní zakončení
Další informace: 
- vzhledem k tomu, že turnaj je zároveň Mistrovstvím Moravy a Slezska mají hráči registrovaní k 31.5. 2002 u MŠS speciální ceny startovného a ubytování, které řeší samostatné propozice
- současně s otevřeným turnajem budou v hotelu Sigma probíhat i uzavřené turnaje s možností plnění normy IM (31.7.-8.8. 2002) a otevřený mezinárodní turnaj mládeže v kategoriích do 18, 16, 14, 12 a 10 let (1.-8.8. 2002), podrobné informace naleznete na níže uvedené internetové adrese nebo Vám budou zaslány agenturou AVE-KONTAKT na požádání

Platby startovného a ubytování budou vybírány v průběhu prezentace v hotovosti.

Závazné přihlášky s objednávkou noclehů zašlete do 30.6. 2002 na adresu:
AVE-KONTAKT s.r.o.
Sukova třída 1556
530 02 Pardubice
tel./fax 040-65 35 200
e-mail: j.mazuch@avekont.cz
http://www.proclient.cz/czechtour 
IV. ročníku Olomouckého šachového léta, jehož součástí byl Open Olomouc 2001, se zúčastnilo 270 hráčů z 27 zemí, přičemž v otevřeném turnaji startovalo 222 hráčů, z toho 89 (cca 40 %) mělo ELO FIDE.
Další turnaje pořádané agenturou AVE-KONTAKT v rámci seriálu mezinárodních šachových turnajů CZECH TOUR 2002/2003:
11.-28.7. 2002	   XIII. ročník festivalu CZECH OPEN (Pardubice)
20.-27.9. 2002 	   II. ročník OPEN ZNOJMO
17.-24.10. 2002   III. ročník OPEN ČESKÉ HORY (Bedřichov v Jizerských horách) 
17.-24.1. 2003	   II. ročník OPEN PRAHA
25.1.-1.2. 2003	   II. ročník OPEN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

- cenový fond celého seriálu CZECH TOUR 2002/2003 je 20.000 Kč (7000, 5000, 3000, 2000, 1000, 1000, 500, 500), kritéria pro určení pořadí: nejvyšší součet bodů získaných na jednotlivých turnajích (z festivalu CZECH OPEN se počítá nejvyšší bodový výsledek dosažený v turnajích A, B, C, D nebo J), nejlepší umístění na některém ze započítaných turnajů, los 
- sleva 5 % z ceny ubytování a startovného při 2. startu na turnaji konaném v rámci CZECH TOUR 2002/2003, resp. 10 % při 3. startu, 15 % při 4. startu a 20 % při 5. startu, přičemž účast na festivalu CZECH OPEN 2002 se pro tento účel počítá jako 1 start, pokud se v něm hráč zúčastnil aspoň jednoho z turnajů A, B, C, D nebo J



Závazná přihláška      OPEN OLOMOUC 2002

Jméno: …………………..……………… Příjmení ……………………………………….
Adresa ………………………………………………………………………………………
Stát ……………………………………… Oddíl …………………………………………..
Datum narození ………………………… Titul/VT ………………………………………. 
ELO FIDE ………………………………  ELO národní …………………………….…….
Vybraná varianta ubytování (včetně termínu příjezdu a odjezdu), doprovodné osoby …….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………
Dne …………………………………..….. Podpis …………………………………………

