Beskydská šachová škola z. s.
IČ: 495 62 517, Jana Čapka 3098, 738 01 Frýdek-Místek
Bankovní spojení: FIO banka, č. účtu: 7749562517/2010
sekretariat@chessfm.cz, www.chessfm.cz
_________________________________________________________________________________________________________

Olomoucké šachové léto 2022
Termín:
Místo:
Garant:
Sraz:
Příjezd:
Doprava:

sobota 13. 8. – sobota 20. 8. 2022
hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc
Jasný Stanislav (tel. 723 239 987), s.jasny@seznam.cz
v sobotu 13. 8. vlakové nádraží, čas bude upřesněn podle typu vlaku
v sobotu 20. 8., garant bude včas informovat o čase a místě
vlakem

Turnaje:

FIDE Open "C" – otevřený turnaj bez omezení výkonnosti
- otevřený turnaj se zápočtem na FIDE i na LOK.
Švýcarský systém na 9 kol, 2 x 90 min na 40 tahů + 30 minut + 30 s/tah
Uzavřené turnaje GM a IM, nominace podle výkonnosti, dohody s pořadatelem
9 kol, 2 x 90 min na 40 tahů + 30 minut + 30 s/tah

S sebou:

Kartu zdravotní pojišťovny, červené tričko BŠŠ, psací potřeby, sportovní oblečení.

Finance:

Vklad

FIDE open „C“ ELO
2200 a více
2000 a více
1800 a více
1500 a více
Ostatní

800 Kč
1000 Kč
1100 Kč
1200 Kč
1400 Kč

ubytovaní mimo pořadatele
1300 Kč
1500 Kč
1600 Kč
1700 Kč
1900 Kč

Studenti a ženy mají slevu 25 procent.
Uzavřené turnaje – Startovné je v jednání

Ke vkladu je třeba započítat poplatek ve výši 55 Kč za zápočet na ELO.
Ubytování

V tuto chvíli pořadatel garantuje pouze ubytování v hotelu se snídaní za 875 Kč,
celková ceny by tedy byla 6125 Kč. V jednání je levnější varianta.
Strava
budeme si zajišťovat samostatně (starší už to znají, mladším pomůže garant),
měli bychom se vejít do cca 2 000 Kč
Doprava
cca 200 Kč – dle výše zakoupené jízdenky
Org. poplatek 560Kč
Finance vybírá garant při srazu.
Přihlášky posílejte do 31. 5. 2022 sekretářce A. Štěpánové - a.stepanova@chessfm.cz
Propozice vyhotovil garant turnaje, v případě dotazů se obracejte přímo na něj.

