
Sportovní klub Kbely 
a Nízkoprahové centrum aktivit Mìstské èásti Praha 19 

Místo konání:        Nízhoprahové centrum aktivit MÈ Praha 19,  

Toužimská 244/42, Praha - Kbely (vchod z ulice Bakovská)

více na www.coolkbely.cz

Spojení:        pøímé od metra Letòany linka autobusu è. 185 
autobusová zastávka Bakovská nebo vlakové na stanici Praha-Kbely

Datum: úterý 17. 11. 2015

Prezentace: v hrací místnosti od 10:17 do 11 hodin.

Zahájení turnaje: 11:17, zakonèení turnaje do 17:00 hodin 

Vyhlášení výsledkù: 17:11  

Systém turnaje: 17 minut pro jednoho hráèe 7 kol švýcarským systémem

Vklad: 100 Kè (dìti do 15let a senioøi od 65let vklad 50,-Kè)

Hodnocení a ceny: Poøadí urèí: poèet bodù, støední Buchholz, Buchholz, Sonnen-Berger, los

Turnaj nebude zapoèítán na rapid ELO ÈR.

Ceny: vìcné ceny 

Turnaj 17.listopadu 
Místo konání: Praha – Kbely, Lidový dùm, Bakovská

Prezentace: pátek 26. dubna 2013 od 18.30 do 19.50 

Zaèátek turnaje: pátek 26. dubna 2013 v 19.59 

Ukonèení turnaje: sobota 27. dubna 2013 v 7.30 (spíš døíve)

Tempo hry: 5 minut na partii pro 1 hráèe.

Systém turnaje: základní kolo - švýcarský systém  (minimálnì 30 partií). Finále ve skupinì každý s každým. 
Nasazení do desetièlenných skupin dle poøadí ze švýcarského systému

Vklad: 100,- Kè pro pøedem pøihlášené, 150,- Kè na místì 

Øeditel turnaje: Mgr. Martin Hrubèík MBA tel. 775590149

Hlavní rozhodèí: Miloslav PARTL, tel. 602 316 155

e-mail: tisicesach@centrum.cz

Pøihlášky: do 25. 04. 2013 mailem

Ceny: 3 finanèní ceny: 1000, 750, 500 + dalších cca 20 vìcných cen. 

+ vítìzové finálových skupin

Právo úèasti: Kapacita hrací místnosti – cca 100 hráèù. V pøípadì vyššího zájmu mají pøednost døíve 
pøihlášení nebo zaprezentovaní hráèi.

Pravidla: hraje se dle platných pravidel FIDE pro bleskový šach

Materiál: každý lichý hráè z oddílu pøiveze kompletní šachovou soupravu vèetnì fungujících šachových 
hodin. Omezený poèet souprav èi hodin je možno zapùjèit za 50,- Kè.

Obèerstvení: zajištìno v hrací místnosti (restaurace).

16. ročník otevřeného turnaje jednotlivců v rapid šachu 

Za poøadatele Vás na turnaj srdeènì zvou

Mgr.Martin Hrubèík, Miloslav Partl, Ing. Josef Kabát

pořádá 

Pøihlášky: do kapacity hrací místnosti maximálnì 32 hráèù
e-mail: tisicesach@centrum.cz  

Materiál:         plnì zajištìn v rámci vybavení Nízkoprahového centra
aktivit MÈ Praha 19

   

Obèerstvení: po 4.kole pøestávka;  nealkoholický bar v hrací
místnosti  po celou dobu turnaje, v budovì  
umístìna také restaurace (Lidový dùm)


