37. ročník Turnajů šachových nadějí
Dovolujeme si vás srdečně pozvat k účasti na 37. ročníku Turnajů
šachových nadějí, na kterém se již tradičně snažíme o zajištění té
nejvyšší šachové, sportovní i společenské úrovně.
Turnaj šachových nadějí je bez nadsázky označován vlajkovou
lodí mezi turnaji pořádanými Beskydskou šachovou školou. Proto
bychom vám rádi představili sérii turnajů se zápočtem na FIDE
ELO, které nabízíme - turnaj dětí do 9, 12 a 15 let, Pobeskydí
OPEN.
Turnaje se v minulosti zúčastnili světoví hráči:
Radjabov T., Movsesian S., Navara D., Azarov S., Howell D.,
Socko M., Zhukova N., Jacková J., Němcová K. a další hráči z 25
zemí světa.
Chtěli bychom také upozornit na pestrý doprovodný program, ve
kterém přislíbil účast mj. i dlouholetý člen slovenské
reprezentace GM Igor Stohl.
Nebude chybět odpolední dětský program vč. kulturních
vystoupení, simultánky, deskové hry a další atrakce.

37. ročník Turnajů šachových nadějí
Turnaj:

TURNAJ ŠACHOVÝCH NADĚJÍ

Termín:
24. – 28. 3. 2016
Ředitel a hlavní rozhodčí: IA Záruba Petr
+420 739 642 815, zaruba@chessfm.cz

Prezence v Národním domě:
 23. 3. (st) 16.00 - 22.00 hodin
 24. 3. (čt) 07.00 - 08.00 hodin
* při pozdní prezenci 24. 3. nalosování od 2. kola!

Kategorie:
 do 9 let (nar. 2007 a ml.) H+D (vyhlášení zvlášť)
 do 12 let (nar. 2004 a ml.) H+D (vyhlášení zvlášť)
 do 15 let (nar. 2001 a ml.) H+D (vyhlášení zvlášť)
Systém:
 90 minut na partii + 30 sekund na tah
 čekací doba turnajů TŠN je 1 hodina
 8 kol, švýcarský systém, se zápočtem na FIDE při min.
30% účasti hráčů s FIDE ELO v dané kategorii
Pořadí: body, střední Buchholz, Buchholz, progres, vícekrát
černé, los
Časový plán: zahájení turnaje v 9 hodin v hlavním sále
24. 3. (čt) - 1. kolo 09.15 hodin
- 2. kolo 15.00 hodin
25. 3. (pá) - 3. kolo 09.00 hodin
- 4. kolo 15.00 hodin
26. 3. (so) - 5. kolo 09.00 hodin
- doprovodný program
27. 3. (ne) - 6. kolo 09.00 hodin
- 7. kolo 15.00 hodin
28. 3. (po) - 8. kolo 08.00 (!) hodin
- zakončení bude 30 min. po skončení posled. partie, nejdříve v 13.00
hod. sál ND

Cenový fond TŠN:
 30 000,- Kč
- věcné ceny pro prvních 5 dětí narozených v roce 2009 a ml. v U9
- věcné ceny pro prvních 5 chlapců z každé kategorie + tombola
- věcné ceny pro první 3 dívky z každé kategorie
- tombola
- podmínkou pro zisk ceny je účast na zakončení turnaje

Soutěž družstev: Sestava 4 až 5 hráčů (mohou být i z jedné
kategorie), družstvo je tvořeno hráči registrovanými pod jedním
oddílem, reprezentací jednoho města, kraje nebo státu. Soupisku
družstva odevzdá vedoucí dané skupiny hráčů do začátku 4. kola.
Vklad: všechny kategorie 500,- Kč za hráče, hráči z ČR bez
platné registrace u ŠSČR příplatek 150,- Kč
pro přihlášené do 26. 2. 2016 sleva 100,- Kč!!!
Slevy: (nelze sčítat, lze využít jen 1 z 3 nabízených):
a) 100,- Kč pro hráče startující na MČR mládeže 2016
b) 200,- Kč hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR 2015
c) 500,- Kč pořadatelem nabízené ubytování pro medailisty
aktuálních národních přeborů v klasickém šachu
Přihlášky: do 11. 3. 2016 na e-mail: a.stepanova@chessfm.cz
- musí obsahovat jméno, ročník narození, ELO nebo FIDE ID,
oddíl, kategorii turnaje, požadavky na ubytování a stravu,
telefonní číslo

37. ročník Turnajů šachových nadějí
Turnaj: POBESKYDÍ OPEN
Termín:
24. – 28. 3. 2016
Ředitel a hlavní rozhodčí: IA Záruba Petr
+420 739 642 815, zaruba@chessfm.cz

Prezence v Národním domě:
 23. 3. (st) 16.00 - 22.00 hodin
 24. 3. (čt) 07.00 - 08.00 hodin
* při pozdní prezenci 24. 3. nalosování od 2. kola!

Systém:
 90 minut na partii + 30 sekund na tah
 čekací doba turnaje Pobeskydí je 1 hodina
 9 kol zrychleným švýcarským systémem se zápisem na
FIDE, více popsáno v sekci OSTATNÍ
Pořadí: body, střední Buchholz, Buchholz, progres, vícekrát
černé, los
Časový plán OPEN Pobeskydí:
24. 3. (čt) - 1. kolo 09.00 hodin
- 2. kolo 15.00 hodin
25. 3. (pá) - 3. kolo 09.00 hodin
- 4. kolo 15.00 hodin
26. 3. (so) - 5. kolo 09.00 hodin
- 6. kolo 15.00 hodin
27. 3. (ne) - 7. kolo 09.00 hodin
- 8. kolo 15.00 hodin
28. 3. (po) - 9. kolo 08.00 (!) hodin
zakončení bude 30 min. po skončení posled. partie, nejdříve
v 13.00 hod. v hracím sálu OPENu

Cenový fond Pobeskydí OPEN:
 37 000,-Kč při minimální účasti 100 hráčů
 ceny se dělí systémem Hort pro tolik hráčů, kolik je
vypsaných cen
1. cena 10.000,- Kč / 2. cena 7.000,- Kč / 3. cena 4.000,- Kč
4. cena 3.000,- Kč / 5. cena 2.500,- Kč / 6. cena 2.000,- Kč
7. cena 1.500,- Kč / 8. cena 1.300,- Kč / 9. cena 1.200,- Kč
Nejlepší hráč: do 18 let, žena, senior (3x1.000,- Kč)
Nejlepší hráč: s FIDE ELO do 1600, 1800, 2000 (3x500,- Kč)
Vklad:
 na základě FIDE ELO
2300 a více, IM, GM, WIM, WGM - 0,- Kč
2200 a více - 500,- Kč
2100 a více - 600,- Kč
2000 a více - 650,- Kč
1900 a více - 700,- Kč
pod 1900 - 750,- Kč
 bez FIDE - 850,- Kč

sleva pro ženy - 100,- Kč

pro přihlášené do 26. 2. 2016 sleva 100,- Kč!!!
Přihlášky: do 11. 3. 2016 na e-mail: a.stepanova@chessfm.cz
- musí obsahovat jméno, příjmení, FIDE ELO, oddíl, požadavky
na ubytování, stravu, telefonní číslo

INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE KE VŠEM TURNAJŮM
Pořadatelé:
Místo konání:

Beskydská šachová škola z. s.
Středisko volného času KLÍČ, p. o.
Národní dům Frýdek-Místek (dále ND)
ul. Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek

Ubytování, strava: rezervace na a.stepanova@chessfm.cz
Detailní informace o možnostech ubytování a volné kapacitě
budou uveřejněny na (www.chessfm.cz) nebo zde.
Ceník ubytování za noc:
Hotel
1lůžkový / 2lůžkový / 3lůžkový / 4lůžkový
Pen. Stará pošta 550 Kč / 1000 Kč / 1450 Kč / 1925 Kč
Křivý pes
550 Kč / 1000 Kč / 1500 Kč / 2000 Kč
Hac. Labodega
650 Kč / 1250 Kč / 1550 Kč / není
Afrika
není
/ 1400 Kč / 1800 Kč / není
Prestige
není
/ 990 Kč / není
/ není
H. d. Paskov
není
/ od 470 Kč/ 620 Kč / není
Internát SPŠ
jen 3lůžkové včetně plné penze, cena za
osobu: dítě do 15 let 370 Kč, mlád. do 18 let
395 Kč, dosp. 470 Kč
Každý účastník se musí před ubytováním zaregistrovat
v Národním domě
Stravování:
Národní dům
90,- Kč oběd; 85,- Kč večeře
Platby přijímáme v CZK, EUR, PLN
OSTATNÍ: upřesnění k systému hry Pobeskydí OPEN
 pro losování (hráči seřazení podle ELO) získává první třetina
hráčů dva fiktivní body (FB) a druhá třetina jeden fiktivní
bod. Od 3. kola se každé kolo odebírá ½ FB za kolo, po 6.
kole jsou odebrány již všechny FB
DOPROVODNÝ PROGRAM




Přislíbená účast dlouholetého člena reprezentace Slovenska
GM Igora Štohla – simultánka, beseda, autogramiáda
Doprovodný odpolední sobotní program; VIP turnaj; Soutěž
Picasso TŠN;
On-line přenos z předních šachovnic všech turnajů TŠN

BESKYDSKÁ ŠACHOVÁ ŠKOLA
děkuje partnerům
TŠN 2016

