
Mezinárodní šachový turnaj     "Karviná Open 2012"  

"O pohár primátora"

pořádá Šachový klub Karviná o.s.

ve spolupráci s Magistrátem města Karviné
a

Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské university v Karviné

Součástí mezinárodního šachového turnaje KARVINÁ OPEN 2012 je oddílový přebor ŠK Karviná

Termín: 30.6. 2012 - 8.7.2012

Místo konání: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, katedra na ul. Žižkova 2364, 
734 01 Karviná – Mizerov (200 m od rehabilitačního sanatoria)

Rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí

Ředitel turnaje: Dr. Jaromír Canibal, Okružní 867, 734 01 Karviná-Ráj, Česká republika

Systém hry: švýcarský na 9 kol, bodové hodnocení, podle pravidel FIDE

Tempo hry: 90min/40 tahů + 30sec/tah, na dohrání 30 min + 30sec/tah

Hodnocení: o pořadí rozhodují body, stř. Bucholz, Bucholz, los

Přihláška: se  přijímá do 28.6.  2012 na  http://www.sachykarvina.cz/files/prihlasky/ , 
nebo  na  níže  uvedený  kontakt.  Hráči,  kteří  se  nepřihlásí v termínu,  platí 
startovní poplatek o  200 Kč vyšší. Hráči, kteří se přihlásili předem se musí 
dostavit do hrací místnosti minimálně 45 minut před slavnostním zahájením, 
aby se zaregistrovali a tím potvrdili svou účast!

Prezence: 30.6.2012 od 11:00 do 14:15 v místě konání turnaje.

Časový rozvrh (čekací doba 30 minut):
30.6.2012 15:00 - 15:30 zahájení
30.6.2012 15:30 - 21:30 1.kolo
1.7.2012 15:30 - 21:30 2.kolo
2.7.2012 15:30 - 21:30 3.kolo
3.7.2012 15:30 - 21:30 4.kolo
4.7.2012 15:30 - 21:30 5.kolo
5.7.2012 15:30 - 21:30 6.kolo           10:00 Bowling
6.7.2012 10:00 - 15:00 7.kolo          16:00 Grado-Grumar CUP, bleskovka.
7.7.2012 15:30 - 21:30 8.kolo          15:00 rapid šach pro příchozí         
8.7.2012   9:00 – 15:00 9.kolo
8.7.2012 15:30 předání  cen  a  závěr  [V případě  ukončení  všech  partií  si  pořadatel 

vyhrazuje právo zahájit slavnostní ukončení turnaje nejdříve ve 14:00.].

Stravování: individuální, občerstvení v budově fakulty

Ubytování: studentská  kolej,  200,-Kč/os./noc.  Pro  objednavatele  z jednoho  oddílu  se 
poskytuje  sleva  50,-Kč/osoba/noc,  jestliže  si  objedná  minimálně  5  lůžek. 
Penzion Jelen nebo jiné ubytovací kapacity v ceně řádově 800-900kč/noc se 
snídaní  zabezpečíme  na zvláštní přání.



Ceny hlavní:
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1.500,-

Kč

Vedlejší ceny pro hráče s     FIDE ratingem 2000- 2200  :

I. II. III.
1500,-Kč 1000,-Kč 500,-Kč

Vedlejší c  eny pro hráče   s     FIDE ratingem 1999 – 1800  :  

I. II. III.
1500,-Kč 1000,-Kč 500,-Kč

Vedlejší c  eny pro hráče   s     FIDE ratingem nižším   než 1799:  

I. II. III.
1500,-Kč 1000,-Kč 500,-Kč

Prémie:

pro nejlepší ženu starší 18 let 500,-Kč
pro nejlepšího účastníka staršího 60 let 500,-Kč
pro nejlepšího účastníka staršího 70 let 500,-Kč
pro nejlepšího účastníka od 15 do 18 let 500,-Kč
pro nejlepší účastnici od 15 do18 let 500,-Kč
pro nejlepšího účastníka do 15 let 500,-Kč
pro nejlepší účastnici do 15 let 500,-Kč
losovaná cena 500,-Kč

Hráč,  který se umístí  v hlavních cenách, může obdržet  navíc i  prémii,  nikoli  však vedlejší  cenu. 
Vedlejší ceny a prémie se mohou slučovat. Jednotlivé kategorie budou vyhodnoceny pouze při účasti  
minimálně 3 hráčů v dané kategorii. Pokud se však v dané kategorii zúčastní méně než pět hráčů,  
bude udělena jen 1. cena v dané kategorii.  Podmínkou vyplacení cen a prémií je osobníosobní účast na 
závěrečném  hodnocení.  Nevyzvednuté  ceny  a  prémie  propadají  ve  prospěch  pořadatele a  
nepřesouvají se na dalšího účastníka! Ceny nad 10.000,-Kč budou zdaněny  15%.

Vklady: 

FIDE ELO 2400 a vyšší, GM, WGM, IM, WIM 0,-Kč
FIDE ELO 2300 až 2399 250,-Kč
FIDE ELO 2200 až 2299 350,-Kč
FIDE ELO 2000 až 2199 450,-Kč
FIDE ELO 1500 až 1999 550,-Kč
FIDE ELO 1499 a nižší 650,-Kč
Hráči bez FIDE ELO 750,-Kč

Slevy: Předem přihlášení hráči do 15 let a nad 65 let mohou obdržet slevu až 30% po dohodě s ředitelem turnaje a 
řádném odehrání turnaje. Množstevní slevy možno žádat při účasti minimálně 5 hráčů z jednoho 
oddílu. Lze uplatnit jednu slevu.

Kontakt : Dr. Jaromír Canibal, mobil: 00420603872071, e-mail: caissa@volny.cz

mailto:caissa@volny.cz
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