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Základní turnaj 2018/2019
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Jedná se o levný turnaj se zápočtem na ELO ČR.
Hráč nemusí absolvovat všechna kola.
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Hráč nemusí absolvovat všechna kola.

Termín:

6. listopad, 20. listopad, 27. listopad, 4. prosinec, 18. prosinec 2018
15. leden, 22. leden, 29. leden, 5. únor, 19. únor,
26. únor, 5. březen, 19. březen, 26. březen, 2. duben 2019
(vždy úterý)
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Počet kol:

15 kol, hráč nemusí odehrát všechna kola

Počet kol:

15 kol, hráč nemusí odehrát všechna kola

Startovné:

90,- Kč hráči ŠK Lokomotiva Brno
120,- Kč ostatní hráči registrovaní v ŠSČR
270,- Kč neregistrovaní hráči
Startovné se platí jen jednou při vstupu do turnaje – bez ohledu
na to, zda hráč odehraje jednu nebo všech patnáct partií.
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Zápočet:
.
Místo konání:

Soutěž bude započtena na LOK ČR
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Hrací systém:

Hrací místnost Lokomotivy Brno, dvůr ZŠ Staňkova
(vchod z ulice Rybníček)
švýcarský na 15 kol, tempo 2 x 45 minut + 30s/tah na partii. Hráno
současně jako dlouhodobý klubový přebor Lokomotivy Brno.
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Pomocné hodnocení: Buchholz bez nejslabšího výsledku, Buchholz, S.-Berger,
počet výher, los
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Rozhodčí:

Miroslav Hurta, Ondřej Zámečník

Rozhodčí:

Miroslav Hurta, Ondřej Zámečník

Přihlášky:

na každé kolo vždy až v místě konání v 16:45. Losování v 17:00
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Šachový materiál: zajistí pořádající oddíl.
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Ceny:

věcné ceny pro všechny, kteří odehrají minimálně 13 kol
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Informace:

Miroslav Hurta mhurta@volny.cz 724 314 231
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Turnaj je vhodný pro začátečníky a pro šachisty, kteří již nemají větší výkonnostní ambice,
ale chtějí si v klidu zahrát partii se zápočtem na LOK. Přitom není nutno absolvovat všech
patnáct kol.
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