Šachový klub Mohelnice, z. s.
ve spolupráci
s Mohelnickým kulturním a sportovním centrem, s. r. o.
a DDM Magnet, Mohelnice
pořádá jubilejní XXXV. ročník turnaje

MOHELNICE OPEN 2022
Otevřený turnaj v rapid šachu pro registrované i neregistrované hráče.
Sobota 5. listopadu 2022, velký sál kulturního domu v Mohelnici, Náměstí Svobody
Časový plán:

8:00 – 8:50

prezence

9:00

zahájení

9:10 – 12:10

1. – 4. kolo

12:10 – 13:00 přestávka
13:00 – 17:00 5. – 9. kolo
17:20

vyhlášení výsledků

Hrací systém: švýcarský na 9 kol a 2 x 15 min. + 3 s/tah, s čekací dobou 15 minut na partii.
O pořadí rozhoduje: 1. počet bodů, 2. vzájemná partie, 3. Buchholz krácený,
4. Buchholz, 5. Sonnenborn-Berger.
Právo účasti:

hráči přihlášení v termínu a dále do naplnění kapacity sálu, tj. max 100 účastníků.
U hráčů bez předchozího přihlášení v termínu je jejich zařazení do turnaje podmíněno
přivezením šachové soupravy, včetně funkčních digitálních hodin.

Vklad do turnaje: platí se u prezence: 120 Kč. Mládež (r. 2007 a ml.) a senioři (r. 1959 a st.): 60 Kč.
Přihlášky až při prezenci: + 30 Kč přirážka.
Občerstvení:

zajištěno během celé doby turnaje.

Šachový materiál: zajišťuje pořadatel.
Ceny:

Věcné ceny pro všechny účastníky + finanční prémie za umístění v celkovém pořadí:
1. místo – 1000 Kč, 2. místo – 700 Kč, 3. místo – 500 Kč.
Dále budou odměněni: nejlepší 3členné družstvo z jednoho oddílu, nejlepší žena,
nejlepší hráč do 18 let a nejlepší hráč do 15 let.

Přihlášky:

do 3. listopadu 2022, 23:59. Radomír Kolář, 730653560, sachymohelnice@seznam.cz
Použijte přihlašovací formulář na stránkách klubu: sachymohelnice.webnode.cz

Upozornění:

pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic, zejména z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace a aktuálně platných omezení. Za děti zodpovídá po celou dobu
turnaje doprovod starší 18 let. Výsledky budou započteny na LOK ČR v rapid šachu.
Turnaj se koná za finanční podpory Města Mohelnice a Olomouckého kraje.

