
Šachový oddíl SK Kbely 

Místo konání: Praha – Kbely, Lidový dům, Bakovská

Prezentace: pátek 26. dubna 2013 od 18.30 do 19.50 

Začátek turnaje:pátek 26. dubna 2013 v 19.59 

Ukončení turnaje:sobota 27. dubna 2013 v 7.30 (spíš dříve)

NOČNÍHO PŮLMARATÓNU
pořádá 7. ročník 

Místo konání: Praha – Kbely, Lidový dům, Bakovská

Prezentace: pátek 26. dubna 2013 od 18.30 do 19.50 

Začátek turnaje: pátek 26. dubna 2013 v 19.59 

Ukončení turnaje:sobota 27. dubna 2013 v 7.30 (spíš dříve)

Tempo hry: 5 minut na partii pro 1 hráče.

Systém turnaje: základní kolo - švýcarský systém  (minimálně 30 partií). Finále ve skupině každý s každým. 
Nasazení do desetičlenných skupin dle pořadí ze švýcarského systému

Vklad: 100,- Kč pro předem přihlášené, 150,- Kč na místě 

Ředitel turnaje: Mgr. Martin Hrubčík MBA tel. 775590149

Hlavní rozhodčí: Miloslav PARTL, tel. 602 316 155

e-mail: tisicesach@centrum.cz

Přihlášky: do 25. 04. 2013 mailem

Ceny: 3 finanční ceny: 1000, 750, 500 + dalších cca 20 věcných cen. 

+ vítězové finálových skupin

Právo účasti: Kapacita hrací místnosti – cca 100 hráčů. V případě vyššího zájmu mají přednost dříve 
přihlášení nebo zaprezentovaní hráči.

Pravidla: hraje se dle platných pravidel FIDE pro bleskový šach

Materiál: každý lichý hráč z oddílu přiveze kompletní šachovou soupravu včetně fungujících šachových 
hodin. Omezený počet souprav či hodin je možno zapůjčit za 50,- Kč.

Občerstvení: zajištěno v hrací místnosti (restaurace).

Tempo hry: 5 minut na partii pro 1 hráče.

Systém turnaje:základní kolo - švýcarský systém  (minimálně 30 partií). 
Finále ve skupině každý s každým. 
Nasazení do desetičlenných skupin dle pořadí ze švýcarského systému

Vklad: 100,- Kč pro předem přihlášené, 150,- Kč na místě 

Ředitel turnaje:Mgr. Martin Hrubčík MBA tel. 775590149

Hlavní rozhodčí:Miloslav PARTL, tel. 602 316 155, e-mail: tisicesach@centrum.cz

Přihlášky: do 25. 04. 2013 e-mailem

Ceny: 3 finanční ceny: 1000, 750, 500 + dalších cca 20 věcných cen. 
+ vítězové finálových skupin

Právo účasti: Kapacita hrací místnosti – cca 100 hráčů. 
V případě vyššího zájmu mají přednost dříve přihlášení nebo zaprezentovaní hráči.

Pravidla: hraje se dle platných pravidel FIDE pro bleskový šach

Materiál: každý lichý hráč z oddílu přiveze kompletní šachovou soupravu včetně 
fungujících šachových hodin. Omezený počet souprav či hodin je možno zapůjčit za 50,- Kč.

Občerstvení: zajištěno v hrací místnosti (restaurace).

TURNAJE JEDNOTLIVCŮ V BLESKOVÉM ŠACHU
KBELY, Z PÁTKU 26. NA SOBOTU 27. DUBNA 2013
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