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2. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE V RAPIDU

Termín:  		neděle 1.června 2003
Místo:			herna TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20, Opava (vedle Tyršova				stadionu)
Systém turnaje: 	švýcarský systém na 7 kol řízený počítačem
Hrací tempo: 		2x20 minut
Právo účasti:		bez omezení
Vklad do turnaje:	100,- Kč. Vklady se budou vybírat při prezentaci.
Hrací materiál:		zajistí pořadatel
Prezentace: 		8.30 - 9.00 jen hráči, kteří budou přihlášeni předem
			9.00 - 9.15 ostatní příchozí nepřihlášení předem
			9.15 uzávěrka přihlášek

Časový rozpis:	1.kolo	9.30 - 10.10
	2.kolo	10.20 - 11.00
	3.kolo	11.10 - 11.50
	4.kolo	12.00 - 12.40
	přestávka	12.40 - 13.00
	5.kolo	13.00 - 13.40
	6.kolo	13.50 - 14.30
	7.kolo	14.40 - 15.20
Vyhlášení výsledků:		15.30 - 15.45

Cenový fond:	1.místo	1000,- Kč
	2.místo	800,- Kč
	3.místo	600,- Kč
	4.místo	400,- Kč
	5.místo	200,- Kč
	nejlepší hráč s ELO do 1880	200,- Kč
	nejlepší hráč do 18 let	200,- Kč
			1 věcná cena pro vylosovaného hráče (losovat se bude ze všech hráčů)
Souběh cen je možný.
V případě rovnosti všech pomocných kritérií se ceny dělí.
			
Kritéria hodnocení: 	1. počet bodů, 2. Buchholz, 3.střední Buchholz, 4.Sonneborn-Berger
			Při rovnosti všech pomocných kritérií se finanční ceny dělí.

Přihlášky:	Přihlášky s uvedením celého jména, data narození, aktuálního ELO a titulu nebo VT posílejte do 28.5.2003 na adresu ředitele turnaje. Přihlášky posílejte včas nejlépe prostřednictvím SMS nebo emailů. 
Pořadatel negarantuje nepřihlášeným účastníkům přijetí do turnaje z důvodu omezené kapacity hrací místnosti (50 míst). Všem předem přihlášeným pořadatel garantuje účast v turnaji.

Ředitel turnaje: 	Ing. Karel Záleský, Ondříčkova 34, 74601 Opava, mobil: 603716667, 				tz: 553615772, td: 553620047 (večer a víkendy),
			email: mailto:k.zalesky@email.cz
			mailto:karel.zalesky@primaprojekt.cz
Webové stránky:	http://www.sachy-opava.wz.cz   zde najdete aktuální informace o turnaji

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto propozice v těchto případech:

A. Snížit přiměřeně cenový fond, bude-li turnaj hrát méně než 30 hráčů.
B. Zvýšit přiměřeně cenový fond, bude-li turnaj hrát více než 50 hráčů.
C. Změnit hrací místnost, přesáhne-li počet předem přihlášených hráčů číslo 50. S největší pravděpodobností by se turnaj přesunul do budovy učiliště SOU stavebního. Vzdálenost od stávající hrací místnosti pouze cca 50 metrů.

Aktuální informace o turnaji budou k dispozici na výše uvedených webových stránkách.


Zajímavosti z minulého ročníku:

1. ročníku turnaje se v loňském roce zúčastnilo 36 hráčů. 
Průměrné ELO turnaje bylo 1874. 
Účastníci turnaje s ELO 	nad 2400		1
	od 2300 do 2400	2	
	od 2200 do 2300	3
	od 2100 do 2200	4
	od 2000 do 2100	1
	od 1900 do 2000	3
	od 1800 do 1900	10
	od 1700 do 1800	5
	do 1700		7

Pořadí na prvních místech:
1. Berezjuk Sergej	6
2. Michenka Jozef	5,5
3. Talla Vladimír	5
		

