Časový plán
Pátek

9.5.2014

15.00 – 20,00 prezence a ubytování účastníků

Sobota

10.5.2014

8,00 – 9,00
9,15

Neděle

11. 5. 2014

prezence a ubytování účastníků
zahájení turnaje

09:30 – 10:30
10:35 – 11:35
11:40 – 12:40

1.kolo
2.kolo
3.kolo

12:30 – 14:00

oběd

14:00 – 15:00
15:05 – 16:05
16:10 – 17:10

4.kolo
5.kolo
6.kolo

17:00 – 18:30

večeře

08:00 – 09:00

snídaně

09:00 – 10:00
10:10 – 11:10
11:20 – 12:20

7.kolo
8.kolo
9.kolo

12:00 – 13:00
13:15

oběd
vyhlášení výsledků, zakončení

Propozice

ŠACHklub Tábor
z pověření ŠSČR pořádá

Mistrovství České republiky
kategorie H8 + D8 pro rok 2014
+ doprovodný turnaj

Na Vaši účast se těší organizátoři
Bližší informace sledujte na
Sponzoři

Tábor 10. - 11. května 2014

www.sachklub.cz

Místo:

Wellness & Congress
HOTEL DVOŘÁK TÁBOR

Tempo hry:

Tempo 2 x 20 minut + 10 sekund za tah, na partii bez
zápisu.

Ředitel turnaje:

Mgr. Vladimír Doležal MT: 607 935 164
vla.dol@seznam.cz

Kritéria pořadí:

Body, střední Buchholz, Buchholz, Sonneborn-Berger,
progresivní skóre, los

Hlavní organizátor:

Jaroslav Odehnal – Havanská 2812 Tábor 390 05
Kontakt: MT: 602 840 598 sachklub.tabor@seznam.cz

Ceny v turnaji:

Rozhodčí:

Martin Šmajzr – ústřední rozhodčí
a Milan Jenč rozhodčí 1. třídy

První tři hráči kategorií obdrží poháry, medaile a diplomy,
Hráči na 1. – 10. místě v kategorii - účastnický list a věcné
ceny
Všichni účastníci obdrží věcnou cenu a účastnický list.
Celková výše cenového fondu činí min. 12 000 Kč.

Právo účasti MČR:

Hráči ročníku 2006 a mladší, registrovaní u ŠSČR
nejpozději k 8. 5. 2014, turnaj pro chlapce a dívky, každý
mistrovský turnaj se hraje samostatně.
Pokud však počet zúčastněných dívek bude menší než 14,
bude tento turnaj spojen s turnajem chlapců do 8 let

Hrací materiál:

Šachový materiál zajistí pořadatel

Dětská strava 180,- Kč /osoba/den

S - 35,- Kč

O - 80,- Kč V - 65,- Kč

pro všechny zájemce bez rozdílu věku a výkonnosti. Bude
se konat, pokud se přihlásí min. 10 hráčů.

Dospělá strava 220,- Kč/osoba/den

S - 50,- Kč

O - 90,- Kč V - 80,- Kč

Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. 4. 2014
písemně nebo mailem na adresu organizátora, použijte
přiložený formulář.
Seznam přihlášených a další informace budou průběžně
aktualizovány na stránkách www.sachklub.cz

zveřejněn na webových stránkách,

Doprovodný turnaj:
Přihlášky:

Startovné:

Platby:

Systém hry:

150,-Kč / hráč, přihláška po termínu + 100,- Kč,
(zdarma pro hráče z listiny talentů KM ŠSČR a
vítěze M-Čech a M-Moravy 2013)
100,- Kč / hráč doprovodného turnaje
Převodem na účet: č.ú. 199 574 406 / 0300, do 15. 4. 2014
Je třeba uhradit startovné, ubytování a stravování.
Jako variabilní symbol uveďte datum narození hráče ve
tvaru RRRRMMDD (rok, měsíc, den).
Švýcarský na 9 kol, dle pravidel FIDE a SŘ ŠSČR řízeno
programem Swiss-Manager.
Startovní listina, průběžné výsledky a nasazení dalšího
kola budou zveřejněny po celou dobu turnaje na nástěnce
v hrací místnosti.
Průběžné informace o turnaji budou také na ChessResults.com

Strava:
Ve Wellness & Congress HOTEL DVOŘÁK TÁBOR

Oběd výběr ze dvou jídel, vegetariánská strava samozřejmostí Jídelníček bude

Ubytování:
a) Ubytovna SŠSI – 160 lůžek

cena á 200 Kč / osoba / noc

b) Ubytovna SPŠ – 150 lůžek

cena á 200 Kč / osoba / noc

Ubytování konzultujte s pořadatelem- můžete sledovat webové stránky, kde
budeme informovat o naplněnosti jednotlivých ubytoven
Luxusnější ubytování:
Pro zájemce bydlet u hrací místnosti – omezený počet. Hotel Dvořák Tábor – 60
lůžek cena á 280 Kč / osoba / noc. Dvoulůžkové pokoje rozšířené na třílůžkové a
čtyřlůžkové za pomoci přistýlek a rozkládacích gaučů. Pouze pro 3 a 4 početné
výpravy. Dvoulůžkové pokoje za 970,- Kč

www.sachklub.cz

