15. Pražský šachový festival
konaný pod záštitou Víta Šimrala
radní pro oblast školství, sportu, vědy a podporu podnikání.

Zlatá Praha Rapid Open
30. 6. 2019
Pořadatel: CHESS ACADEMY CLUB za podpory Magistrátu hl. města Prahy a ve spolupráci s DDM hl.
m. Prahy a ŠK DP Praha
Webová stránka: http://www.chess-academy.cz
Místo konání: Karlínské Spektrum, Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8 – Karlín
Ředitelka festivalu: Růžena Přibylová, e-mail: ruzena.pribylova@gmail.com, tel. +420-777 011 192
Rozhodčí festivalu: FA Václav Soukup, Pavel Háse

Termín turnaje:
Místo konání:
Dopravní spojení:
Systém turnaje:
Hrací tempo:
Čekací doba:
Zápočet na ELO:
Účastníci:
Startovné:

Hrací materiál:
Přihlášky:

Registrace:

Losování:

neděle 30. června 2019
DDM hl. města Prahy, Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8
Metro B, C – Florenc, metro B – stanice Křižíkova
otevřený turnaj švýcarským systémem na 7 kol podle platných pravidel FIDE
pro rapid šach s uplatněním článku A.4.
12 minut na partii + 3 sekundy za každý provedený tah pro každého hráče
Hráč, který se nedostaví ve stanoveném limitu 12 minut po zahájení kola partii
prohrává kontumačně a nebude do dalšího kola nalosován.
turnaj se započítává na ELO FIDE Rapid a ELO ČR Rapid
hráči registrovaní v Šachovém svazu ČR, hráči z ČR neregistrovaní v ŠS ČR,
zahraniční hráči registrovaní ve FIDE s FIDE ID číslem
pro hráče přihlášené v řádném termínu (2 dny předem pátek do 18:00 hodin)
100 Kč, sleva 20 Kč pro mládež (nar. 2005 a ml.), ženy, seniory (nar. 1954 a
st.).
150 Kč pro hráče přihlášené po termínu nebo nepřihlášené hráče.
Startovné se hradí v hotovosti během registrace do turnaje.
zajišťuje pořadatel
elektronicky e-mailem na adresu ruzena.pribylova@gmail.com
nejpozději dva dny před začátkem turnaje (tj. do pátku) do 28. 6. 2019 do
18:00 hodin.
Přihláška se považuje za potvrzenou uvedením hráče do startovní listiny
zveřejněné na internetu.
Registrace do turnajů probíhá dle harmonogramu od 8:00 do 8:40 hodin.
Přihlášení hráči, kteří se na registraci v daném čase nedostaví, nebudou
s ohledem na dodržení časového harmonogramu nalosováni do 1. kola.
programem Swiss-Manager (© Ing. Heinz Herzog)

Časový harmonogram:
Čas od
Čas do
Událost
8:00
8:45
Registrace do turnaje a úhrada startovného
8:55
Losování a zahájení turnaje
9:00
9:30
1. kolo
9:35
10:05
2. kolo
10:10
10:40
3. kolo
10:45
11:15
4. kolo
11:20
11:50
5. kolo
11:55
12:25
6. kolo
12:30
13:00
7. kolo
13:15
13:30
Vyhlášení výsledků turnaje
Závěr festivalu
Ceny:

Pořadí:

Různé:

V Praze, 15. 6. 2019

1200 Kč, 1000 Kč, 800 Kč, 600 Kč, 400 Kč, 300 Kč.
Ceny v kategoriích při účasti min. 3 hráčů - senior 65+ a žena 300 Kč.
Garance cen při účasti 60 hráčů.
1. počet bodů, 2. lepší výsledek ze vzájemných partií mezi hráči, o které se
jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, 3. střední Buchholz bez
nejhoršího výsledku, 4. Buchholz, 5. Sonnenborn-Berger
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy propozic.
Za bezpečnost hráčů v průběhu turnaje odpovídá jejich doprovázející osoba
starší 18 let. Účastník turnaje souhlasí s pořízením fotografií z tohoto turnaje.
Tento souhlas lze kdykoliv odvolat a zveřejněné fotografie budou z uvedené
stránky odstraněny. Hráči neregistrovaní v Šachovém svazu České republiky
souhlasí se sdělením svého ročníku narození nutného pro zápočet turnajů na
ELO ČR rapid, resp. ELO FIDE rapid.

Růžena Přibylová, v. r.

