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OSTRAVSKÝ KONÍK 2020 
 

Termín:    sobota 29. 8. – neděle 6. 9. 2020 
 
Místo:    Dům kultury města Ostravy, adresa: 28. října 124, (5 minut pěšky od nádraží Ostrava střed)  
 
Garant:   Lukáš Weissmann, welukas@centrum.cz, tel. 777346117 
 
Sraz:      sobota 29. 8. 2020 v 15.30 h v hrací místnosti  
 
Doprava:  na základě zkušeností z minulých let individuálně ve vlastní režii, (rodiče a hráči se mohou opět 

domluvit mezi sebou)   
  
Turnaje:     
FIDE Open "A" -              Otevřený mistrovský turnaj se zápočtem na FIDE. Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů 

+ 30 minut do konce + 30 sekund za tah Účast hráčů s FIDE ratingem >1900  
  
FIDE Open "B" -  Otevřený turnaj se zápočtem na FIDE. Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut 

do konce + 30 sekund za tah. Účast hráčů s FIDE ratingem <2000  
 
FIDE Open "C" -  Otevřený turnaj se zápočtem na FIDE. Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut 

do konce + 30 sekund za tah. Účast hráčů s FIDE ratingem <1700 
 
Časový harmonogram turnajů A, B a C:  
29. 8. - 5. 9. (1. - 8. kolo) denně od 16.00 h, 6. 9. (9. kolo) v 10.00 h, slavnostní zakončení 6. 9. v 15.30 h  
 
Finance:   Vklad  - FIDE OPEN A, B, C - 1000 Kč     
 
                              Slevy  - ženy – mínus 100 Kč,  
    - mládež do 18 let (ročník 2002 a ml.) – mínus 100 Kč 
    - mládež do 13 let (ročník 2007 a ml.) – mínus 200 Kč 
    - senioři nad 60 let (ročník 1960 a st.) – mínus 100 Kč 
    - senioři nad 70 let (ročník 1950 a st.) – mínus 200 Kč 
                                                   - senioři nad 80 let (ročník 1940 a st.) – mínus 300 Kč 
    - ZTP – mínus 100 Kč 
    - 5 a více hráčů z našeho oddílu – mínus 100 Kč 
    - přihláška s úhradou startovného do 17. 8. – mínus 100 Kč 
                                                   

Slevy se mohou sčítat! 
 
 
Přihlášky:                 pošlete do 17. 8. na e-mail - a.stepanova@chessfm.cz, kde napište turnaj, který chcete hrát a jakou 
        slevu uplatňujete. Úhradu proveďte bezhotovostně nejpozději do 17. 8. na účet 7749562517/2010, 
        do poznámky uveďte Ostravský koník a jméno hráče.  
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