
III. ročník  VELIKONOČNÍHO AMATÉRSKÉHO ŠACHOVÉHO 

OPEN TURNAJE 

pro šachisty s ELO FIDE do 2300 

Termín:                           25.3.-28.3.2016 

 
Hrací místnost: Sál smíchovského pivovaru, Nádražní 84, Praha 5 - Smíchov 
                                           

Turnaj proběhne v jedné skupině, švýcarský systém, 6 kol, 120 minut do konce 

 partie  pro každého hráče. Výsledky budou poslány k zápočtu na ELO FIDE 

 i LOK ELO ČR  

 

Právo účasti: každý šachista, který má k 1.3.2016 ELO FIDE nižší než 2300.  

Turnaje se mohou účastnit šachisté, kteří mají code ID FIDE či LOK ELO ČR  

Webové stránky k turnaji:  

 - www.chess-open.blog.cz, a na  na www.chess-results.com. 

 

Program turnaje: 

Pátek:           25.3.2016   – prezentace  od 16,30 do 17.45 hod.  

                                                          1. kolo od 18,00 hod.                                           

Sobota          26.3.2016    – 2. kolo od 9,00 hod. potom 3. kolo                                            

 Neděle         27.3.2016  -   4. kolo od 9,00 hod. potom 5. kolo                                            

 Pondělí         28.3.2016  -   6. kolo od 9,00 hod  

 do 30 minut po skončení poslední partie vyhlášení výsledků a  předání cen  

 

Cenový fond v Kč   :       15.000,- Kč + BONUS + 4x občerstvení zdarma 

Finanční ceny v Kč:    6000  3000  2000  1500  900  700  500  400 

V případě stejného počtu  bodů rozhoduje 1) Střední Buchholz, 2) Buchholz ,  

       3) počet výher, 4)vzájemná partie,  5) los 

BONUS: za každou vyhranou (nekontumovanou) partii obdrží hráč 100,- Kč ihned 

 po odehrání kola. Tedy i hráč, který má po 5-ti kolech 0 bodů a v 6. kole vyhraje. 

 

Přihlášky k turnaji: 

Tel. 00420777986807 (Miroslav Steimar), mail: migast@centrum.cz 

 

Startovné:   1500,- Kč, či  60,- EUR, uhradí zájemce  převodem na konto  

2500116746/2010 (Banka FIO), var. symbol je datum narození hráče.            

 

SLEVA : každý, kdo v roce 2014 a 2015 startoval na 1. a 2. ročníku tohoto turnaje 

                může uplatnit slevu 40% ze startovného. 

                každý, kdo startoval v roce 2014 anebo 2015 může mít slevu 30% 

                Žáci do 15 let a senióři starší 60 let mají slevu ze startovného 15% 

                Slevy ze startovného je možno sčítat.  

 

Ubytování: www.booking.com či www.trivago.com, www.ubytovny-v-praze.cz 

                                                              


