Motto: Kvalitním tréninkem k mistrovství

13. Víkendový turnaj Beskydské šachové školy
5 kol se zápočtem na FIDE ELO a na LOK ČR

15. až 17. února 2019
Pořadatel:

Beskydská šachová škola z. s. (dále BŠŠ)

Hrací místo:

Středisko volného času Klíč (SVČ) ve Frýdku-Místku, ul. Pionýrů 767, Místek

Rozhodčí:

IA Petr Záruba, zaruba@chessfm.cz, +420 739 642 815

Systém turnaje:
Švýcarský systém na 5 kol s nasazovacími koeficienty pro 3 výkonnostní skupiny zúčastněných hráčů. Hráči budou seřazeni
podle aktuálního osobního koeficientu (FIDE ELO), druhým kritériem je ELO z LOK ČR. Při účasti minimálně 18 hráčů bude
startovní pole rozděleno do tří skupin – třetina nejvýše nasazených hráčů obdrží 2 bodovou bonifikaci, střední třetina +1 bod a
nejníže nasazení hráči budou bez bodové bonifikace. Tyto dodatečné nasazovací body jsou započítávány i do pořadí v
postupových tabulkách a také do konečných výsledků. Pro klasifikační účely budou zaslány výsledky bez těchto pomocných
bodů. Účelem tohoto zvýhodnění je kvalitní trénink hrou proti hráčům odpovídající výkonnosti a odbourání velkého počtu partií
mezi hráči horní a dolní skupiny účastníků.
Tempo hry:

2x60 minut + 30 s/tah pro každého hráče

Časový plán turnaje:

prezence 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo -

Pá
Pá
So
So
Ne
Ne

15. 2.
15. 2.
16. 2.
16. 2.
17. 2.
17. 2.

od 15.00 do 15.45 hodin
od 16.00 hodin
od 9.00 hodin
od 14.00 hodin
od 9.00 hodin
od 14.00 hodin

Vyhodnocení pořadí:
body (včetně nasazovacích), průměrné FELO soupeřů (soupeř bez FELO se do průměru nepočítá), vícekrát černé. V případě
shodnosti všech kritérií se cena rozdělí stejným dílem.
Cenový fond:
Ceny jsou vypsány pro všechny 3 bonifikační skupiny, jakoby se jednalo o 3 turnaje:
Skupina A s +2 nasazovacími body a současně za absolutní pořadí:
1. místo – 1 000 Kč, 2. místo – 600 Kč, 3. místo – 400 Kč
Skupina B s +1 nasazovacím bodem:
1. místo – 500 Kč, 2. místo – 300 Kč, 3. místo – 200 Kč
Skupina C hrající bez nasazovacích bodů:
1. místo – 300 Kč, 2. místo – 200 Kč, 3. místo – 100 Kč
Hráč může získat jen jednu cenu – v případě umístění na oceněném místě ve dvou skupinách hráč bere vyšší cenu.
Vklady: Hráči s FIDE ELO 2000 a vyšším:
Ostatní hráči:
Pozn.:

zdarma
200 Kč

Hráči s FIDE ELO 1300 a vyšším:

160 Kč

sleva 25 % z vkladu pro hráče BŠŠ a skupiny 4 a více hráčů z jednoho oddílu pod jednou přihláškou.
Hráči přihlášení do 6. února 2019 (včetně) mají slevu na vklad 40 Kč.

Ubytování:
Na požádání týden před zahájením turnaje můžeme zajistit v Hotelové ubytovně Paskov (200 m od SVČ Klíč) dvoulůžkový pokoj
v ceně 550 Kč /noc. Případně poradíme s ubytováním v dalších ubytovacích zařízeních v okolí (La Rosa, Stará pošta…).
Stravování:
V blízkosti se nachází několik restaurací, případně je možné si objednat dovoz pizzy.
Přihlášky:

Osobně, emailem nebo telefonicky sekretářce Beskydské šachové školy:
Andrea Štěpánová, a.stepanova@chessfm.cz, +420 737 120 048

GDPR:

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním
osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s
pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

Důvody proč hrát Víkendové turnaje BŠŠ ?
1) Pokud má hráč zájem o růst svého ELO ČS a FELO, pak partie se soupeři srovnatelné výkonnosti mu dávají mimořádnou
příležitost pro výkonnostní růst.
2) Symbolické startovné.
3) Ekonomická a časová efektivita

