OSTRAVA CHESS z.s.  ŠK TJ OSTRAVA
ČASOVÝ PROGRAM
Rapid tour (série rapid turnajů)
Simultánní tour IM Klímy
Simultánka IM Klímy před Domem kultury v Ostravě
Prezence na MČR a FIDE Openy
Slavnostní zahájení festivalu
MČR a FIDE Openy (1. - 8. kolo)
Turnaj v holanďanech
Bleskový turnaj
MČR a FIDE Openy (9. kolo)
Slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků

www.ostravskykonik.cz

zrušeno
1.7.-5.8.2021
5.8.2021 v 15.30
7.8.2021 od 9.00 do 14.30
7.8.2021 v 15.30
7.-14.8.2021, denně od 16.00
10.8.2021 v 21.00
13.8.2021 v 21.00
15.8.2021 v 10.00
15.8.2021 v 15.30

OSTRAVA CHESS z.s.  ŠK TJ OSTRAVA
VYPSANÉ TURNAJE, PRÁVO ÚČASTI, SYSTÉM A TEMPO HRY
A FIDE Open „A“ - otevřený mistrovský turnaj se zápočtem na FIDE (7.-15.8.2021)
Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah
Účast hráčů s FIDE ratingem > 1900
Výjimky: max 20% s FIDE ratingem <=1900
B FIDE Open „B“ - otevřený turnaj se zápočtem na FIDE (7.-15.8.2021)
Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah
Účast hráčů s FIDE ratingem < 2000
C FIDE Open „C“ - otevřený turnaj se zápočtem na FIDE (7.-15.8.2021)
Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah
Účast hráčů s FIDE ratingem < 1700
D Bleskový turnaj (13.8.2021)
Švýcarský systém na 11 kol, 2 x 5 min.
Účast bez omezení
E Turnaj v holanďanech (10.8.2021)
Švýcarský systém na 7 kol + playoff, při odvetě prohrávající tým střídá šachovnice, 2 x 5 min.
Účast bez omezení
 Při rovnosti bodů rozhoduje - střední Buchholz, Buchholz, progress, průměrné ELO soupeřů
 Čekací doba na hráče nepřítomného při zahájení hry v turnajích A, B a C je 60 minut
 Vybrané partie budou komentovány IM Klímou v přísálí Domu kultury
Místo konání:

Společenský sál Domu kultury města Ostravy, 28. října 124, Ostrava

Ředitel festivalu: Marek Jelínek, e-mail: marek@ostravskykonik.cz, mobil: 603 525 566
Stravování:

individuální, občerstvení i teplá strava zajištěny v přísálí Domu kultury

Ubytování:

Hotel Harmony Club*** .... 1 min. tramvají, nocleh od 900,- Kč, se snídaní
Ubytovna TJ Ostrava .......... 5 min. chůzí, nocleh od 300,- Kč
Hotelový dům Areál** ...... 20 min. tramvají, nocleh od 350,- Kč

Prezence:

pro FIDE Openy ................. 7.8.2021 od 9.00 do 14.30
pro ostatní turnaje ............ před začátkem turnajů

Přihlášky: na webu www.ostravskykonik.cz nebo emailem na adresu ředitele turnaje,
jsou akceptovány po zaplacení vkladu a příp. zálohy za ubytování (500,- Kč).
Přihlášky zašlete do 1.8.2021.
Po tomto termínu organizátoři negarantují zabezpečení ubytování.
Tel.: 603 525 566, e-mail: info@ostravskykonik.cz
Bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu 2700532752/2010

www.ostravskykonik.cz

CENOVÝ FOND

1. cena
2. cena
3. cena
4. cena
5. cena
6. cena
7.-8. cena
9.-10. cena

FIDE Open
"A"
10.000,7.000,5.000,4.000,3.000,2.000,1.000,1.000,-

FIDE Open
"B"
10.000,7.000,5.000,4.000,3.000,2.000,1.000,1.000,-

FIDE Open
"C"
10.000,7.000,5.000,4.000,3.000,2.000,1.000,1.000,-

Bleskový

Holanďany

2.000,1.500,1.000,800,600,400,300,---

1.000,500,500,-----------

Zvláštní ceny - FIDE Open „A“, „B“, „C“:
nejlepší tři Ostraváci!!! ............................................................................ 1.500,- / 1.000,- / 500,nejlepší junior do 18 let, nejlepší senior nad 60 let, nejlepší žena .......... 500,Zvláštní ceny - Bleskový turnaj:
nejlepší tři hráči s ELO FIDE < 2000 .......................................................... 300,- / 200,- / 100,nejlepší Ostravák!!! .................................................................................. 500,




Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč. Ceny jsou garantovány a mohou se sčítat.
Podmínkou udělení zvláštních cen je účast alespoň 5 šachistů v dané kategorii.
Hráč soutěží jen v jedné ELO kategorii.
Ostravák!!! = domácí hráč ostravského šachového oddílu, člen Šachového svazu ČR

VKLADY
VKLADY
FIDE Open „A“, „B“, „C“
Bleskový turnaj
Turnaj v holanďanech (za družstvo)
SLEVY (pro turnaje FIDE Open):
GM, WGM, IM a WIM (pro Open A)
ženy
mládež do 18 / 13 let (ročník narození 2003 / 2008 a mladší)
senioři nad 60 / 70 / 80 let (ročník narození 1961 / 1951 / 1941 a starší)
ZTP
účast min. 5 hráčů z jednoho oddílu
úhrada startovného do 1.8.2021
výhra v simultánním turné (pro Open A)
výhra v simultánním turné (pro Open B a C)
nejlepší 3 v každé kategorii v rapid tour 2020
 Všechny výše uvedené ceny jsou v Kč. Slevy se mohou sčítat.

1.000,100,100,-

zdarma
-100,-100,- / -200,-100,- / -200,- / -300,-100,-100,-100,-50%
zdarma
zdarma

