
  

  2. ročník FIDE blesk turnaje Beskydské šachové školy 

hraný jako okresní přebor F-M a  zápas F vs M 
 

Datum:  sobota 31. 1. 2015 

Místo:   SVČ Klíč Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 767, Místek  

Ředitel turnaje:  Šimon Štukner, tel. 731 48 47 37, s.stukner@chessfm.cz 

Rozhodčí: IA Petr Záruba 

 

Prezence: 8:15 - 8:45 hod.  

Zahájení: v 9:00 hod. 

Vyhlášení: cca v 15:15 hod. 

 

Tempo:  3 min + 2s/tah   

Systém:  15 kol dle pravidel FIDE pro bleskový šach se zápočtem na FIDE blesk ELO 

Hodnocení: body, střední buchholz, buchholz, progres, vícekrát černé, los 

 

Vklad:   50,- Kč / pro členy BŠŠ 30,- Kč  

 

Ceny:     Absolutní pořadí:    Okresní přebor: 

1. místo  3 000,- Kč  1. místo     300,- Kč 

  2. místo  2 000,- Kč  2. místo     200,- Kč 

              3. místo  1 000,- Kč  3. místo   100,- Kč 

              4. místo      700,- Kč             nejlepší žena 100,- Kč 

  5. místo      500,- Kč       

6. místo      400,- Kč 

7. místo      300,- Kč   

8. místo      200,- Kč                   

nejlepší žena    200,- Kč 

 

- příslušnost hráče do okresu F-M se posuzuje dle aktuální klubové příslušnosti 

- první hráči v kategorii do 18, 16, 14, 12 let a nad 60 let obdrží věcné ceny 

  - hráč může brát jen jednu cenu v absolutním pořadí 

- cenový fond je garantován při účasti minimálně 50 hráčů 

 

Časový harmonogram:  

09:00 - 12:00 1. - 9. kolo 

12:00 - 13:00 přestávka na oběd / v okruhu 5 minut je velké množství restaurací, nebudou tolerovány pozdní 

návraty 

13:00 - 15:00 10. - 15. kolo 

 

Přihlášky: zasílejte do 24. 1. 2014 na emailovou adresu s.stukner@chessfm.cz  

V případě přihlášení po termínu vklad se navyšuje o 20,- Kč. 

Do přihlášky uveďte prosím své jméno, oddíl, ELO, (Hráči BŠŠ uvedou stranu řeky, na které 

bydlí. Pravá strana řeky patří k Frýdku a levá k Místku) 

 

V případě jakýchkoliv nejasností či přání se obraťte na ředitele turnaje. 

 

Zápas Frýdek proti Místku:  

Vítězem se stane ta strana města, jejíž TOP 15 hráčů BŠŠ v závěrečném pořadí získá v součtu více bodů. 

Odměna pro vítězný tým je překvapením turnaje. 

 

Na vaši účast se těší Beskydská šachová škola!  
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