Pořadatel:

Šachový oddíl TP Nova Kladno, z pověření Českého svazu tělesně postižených
sportovců, STK – šachy a za podpory Magistrátu města Kladno.

Termín konání:

26. – 31. května 2019

Místo konání:

Rekreační zařízení Zámeček, Hodonín u Kunštátu, okres Blansko.

Přihlášky:

Do 15. května 2019 na adresu ředitele turnaje pošle za ŠK (ŠO) předseda, nebo
jím pověřený zástupce. V přihlášce uveďte název přihlašovaného družstva,
jména hráčů a doprovodů s datem narození a uvedením kontaktů (telefon,
e-mail).

Ředitel turnaje:

Václav Tóth, Zdibská 175, 250 65 Líbeznice
Mobil: 606 276 404, e-mail: ver.va@tiscali.cz

Rozhodčí:

Jaroslav Volf

Hospodář:

Jiří Holovčák, Hřebečská 2676, 272 01 Kladno,
Mobil: 737 875 553, e-mail: haluska007@volny.cz

Pobytový poplatek:

2.350 Kč na osobu, hradí se při prezentaci. Zahrnuje plnou penzi a ubytování
počínaje večeří 26.5. (neděle) a konče oběděm 31.5.2019 (pátek)

Startovné:

400 Kč za družstvo

Ceny:

1. místo 3.600 Kč, 2 místo 2.400 Kč, 3. místo 1.200 Kč

Cestovné:

Hradí vysílající oddíl

Systém hry:

Hrají čtyřčlenná družstva systémem, který bude určen dle počtu přihlášených
družstev a o němž rozhodne STK.

Tempo hry:

90 minut na partii + 30 vteřin za tah do spadnutí praporku.

Soupiska družstva:

Na soupisce mohou být zapsání pouze čtyři hráči, kteří k utkání nastupují v pořadí
uvedeném na soupisce.

Prezence a časový plán: Neděle 26.5.2019 – od 16:00 do 18:00 hodin prezence
18:00 – večeře
19:30 – zahájení a losování
Program hracích dnů bude upřesněn po losování
Pátek 31.5.2019 – po obědě vyhlášení výsledků a odjezd účastníků.
Poznámka:

V rámci turnaje se uskuteční tradiční večírek s živou hudbou a tancem a také
oblíbená dražba předmětů (případně tombola). Prosíme všechny účastníky, zda
mohou do této dražby přispět jakýmkoliv darem (dary). Z výtěžku bude hrazena
hudba.
Za pořádající oddíl srdečně zvou
Václav Tóth, v.r.
ředitel turnaje

Jiří Holovčák, v.r.
hospodář

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby učinit změny

