
Agentura MISTE ve spolupráci s Jídelnou TESLA Hloubětín 

POŘÁDAJÍ 

Předvánoční HLOUBĚTÍNSKÝ OPEN 

                                 

Termín:                       14.12-20.12. 2015  

                            
Hrací místnost:  Jídelna TESLA, Poděbradská 56, Praha 9 - Hloubětín 

                            (Tram. č. 25, 8, - stanice Nademlejnská) 

                    (parkování je umožněno v areálu Tesla Hloubětín) 

                                       

Turnaj proběhne v jedné skupině, švýcarský systém, 9 kol, 120 min. na partii. 

Výsledky budou poslány k zápočtu na ELO FIDE i LOK ELO ČR.  

Pořadatel má právo odmítnout účast hráče z důvodů přihlášky podané po 

zaplnění kapacity sálu. Právo startu pro všechny hráče mající code ID FIDE 

nebo LOK ELO ČR. 

       

Program turnaje:      14.12.20150- pondělí:Prezentace 15.30 - 17.00  hod.  

                                   Zahájení turnaje a 1. kolo - kolem 18 hod. 

                                   2. - 5. kolo - 15.12. - 18.12.2015 začátky 17.00 hod. 

                                   6. kolo - 19.12.2015 - začátek 9.00 hod 

                                   7. kolo - 19.12.2015 - začátek 14.00 hod. 

                                   8. kolo - 20.12.2015 - začátek 9.00 hod. 

                                   9. kolo - 20.12.2015 - začátek 14.00 hod. 

do 30 minut po skončení poslední partie  - vyhlášení výsledků  

 

Přihlášky: e-mail: migast@centrum.cz, či SMS na tel. 00420777986807 

(Miroslav Steimar).  Zájemce napíše své jméno a příjmení 

 

Startovné:   2000,- Kč, pro přihlášené po 1.12.2015 - možno platit při prezenci 

                    1500,- Kč pro přihlášené po 1.11.2015, včetně úhrady startovného 

                    1000,- Kč pro přihlášené po 1.10.2015, včetně úhrady startovného 

                      700,- Kč pro přihlášené do 30.9.2015, včetně úhrady startovného 

                      500,- Kč pro prvnívh deset přihlášených hráčů 

                                        (pořadatel jména zveřejní ve startovní listině) 

    Sleva 20% ze startovného pro žáky do 15 let včetně a seniory starší 60-ti let 

    platí k termínu, kdy se hráč přihlašuje do turnaje a zaplatil startovné) 

 

Startovné se platí :   na účet u banky FIO: 2500116746/2010 

                                        zájemce jako var. symbol uvede dat. nar. bez teček 

Platbu v hotovosti při prezentaci mohou platit hráči, kteří se přihlásí po 1.12.2015 

                                                                        

Ceny:  1.-10. - finanční ceny (Cenový fond 25.000,- Kč při účasti min. 50 hráčů) 

               (6000 4500 3500 2700 2300  2000 1500 1000 800 700) 

            Při menším počtu hráčů si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu cen. 

 

Webová stránka turnaje: www.blitz-open.blog.cz, kde najdete přihlášené hráče 

            

Ubytování: odkazujeme na  server www.booking.com či www.trivago.com. 

                                                


