
   FIDE  OPEN VYSOČINA 2016 

 

 

Záštitu nad turnajem převzal místostarosta Třebíče pan Milan Zeibert  

Turnaj je zároveň přeborem Vysočiny jednotlivců, žen, seniorů a kategorií 

H20, H18, D20 a D18 v klasickém šachu a koná se za laskavé podpory města 

Třebíč a KŠS Vysočiny 

 

Pořadatel :     ŠK Caissa Třebíč ve spolupráci  s DDM Třebíč  

Místo konání:   DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč 

Ředitel turnaje: Mgr. Luboš Svíženský,   Zástupce ředitele: Mgr. Kamil Svoboda 

Rozhodčí:       IA Jiří Siebenbürger 

Termín konání:  od neděle 12. 6. do neděle 19. 6. 2016, celkem 8 dnů 

Hrací systém:   švýcarský systém na 10 kol řízený programem Swiss Manager 

Právo účasti:  systém OPEN, všichni řádně přihlášení hráči bez rozdílů věku a výkonnosti 

Zápočet turnaje : FIDE listina  +  LOK ČR     Hrací materiál: zajistí pořadatel 

Tempo hry:  2 x 90 minut  + přídavek 30 sekund od tahu 1, čekací doba: 1 hodina 

Kritéria hodnocení: body, střední buchholz, buchholz, počet vítězství, SB 

Speciální ustanovení: Každý účastník má právo (nemusí být využito) vzít si maximálně 

jednou v průběhu turnaje volno, a to pouze v kolech číslo 2 až 8. V tomto případě dostane 

půl bodu bez hry a nemusí být v příslušném kole přítomen v hrací místnosti. Volba musí být 

provedena písemně do připraveného formuláře nejpozději do skončení předchozího kola, 

po vylosování příslušného kola již nelze volbu změnit.  

Ubytování:  Hotel Atom *** , Velkomeziříčská 45, 674 01 Třebíč 

 jednolůžkové se sprchou a WC, WiFi,  cena se snídání 570 Kč/ osobu a noc 
 dvoulůžkové se sprchou a WC, WiFi,   cena se snídaní 460 Kč / osobu a noc 
 trojlůžkové se sprchou a WC, WiFi,    cena se snídaní 440 Kč / osobu a noc 

Stravování: K dispozici bude bufet s klasickou nabídkou za lidové ceny, dále 500 m 

od hrací místnosti Penny Market 



Startovné:  Jednotné pro všechny 650,- Kč, hráči s tituly GM, IM, WGM, WIM  50,- Kč 

Slevy na startovném: (slevy lze libovolně kumulovat)  

                                     200,- Kč  - hráči Caissy Třebíč a hráči letos hostující v jejich týmech  

    100,- Kč – hráči registrovaní v oddílech spadající pod KŠS Vysočiny 

    100,- Kč – mládež do 16 let a ženy 

    100,- Kč  - hráči s tituly  FM, WFM, CM, WCM 

Přirážky na startovném: 100,- Kč -  hráči přihlášení po 5.6.2016 

Poplatky za zápočet na FIDE a LOK jsou již obsaženy ve startovném.  

Cenový fond pro celkové pořadí v turnaji: (odpovídá při účasti cca. 40 hráčů,v případě 

vyššího resp. nižšího počtu hráčů bude cenový fond adekvátně navýšen resp. zkrácen): 

4000, 3000, 2000, 1000, 600, 400, nejlepší hráč s FIDE ELO do 1900 – 500 Kč, nejlepší hráč 

s FIDE ELO do 1600 – 500 Kč, věcné ceny pro všechny hráče na dalších místech 

Cenový fond pro hráče KŠS Vysočina: (pro vyplacení cen je nutná účast alespoň 3 hráčů 

uvedené kategorie, souběh cen pro hráče KŠS Vysočina není možný, ale je možný souběh s 

cenami určenými pro všechny účastníky): 2500, 1500, 700, 500, 400, nejlepší žena 400, 

nejlepší senior nad 60 let 400, nejlepší junioři do 20 a 18 let 400, nejlepší juniorky 

do 20 a 18 let 400 

Časový harmonogram:  

neděle  12.6.  8.00 až  9.45   prezentace, 10.00    1.kolo,   16.00   2.kolo      (dvoukolo) 

pondělí 13.6.    17.00   3. kolo (kolo lze posunout na 18.00 s ohledem na ME fotbale)  

úterý    14.6.    17.00   4. kolo 

středa   15.6.    17.00   5. kolo 

čtvrtek  16.6.    17.00   6. kolo  

pátek    17.6.    17.00   7. kolo 

sobota   18.6.    9.00     8. kolo,    15.00    9. kolo   (dvoukolo) 

neděle   19.6.    9.00    10. kolo,   15.00  slavnostní zakončení      

 

Přihlášky zasílejte emailem na adresu: Sviza81@seznam.cz do 5. 6. 2016. 

V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, adresu, datum narození, klub, zájem 

o ubytování, kontaktní e-mail. Přihláška je povinná, bude pořadatelem potvrzena a 

stav přihlášených bude průběžně aktualizován na serveru chess-results.  

mailto:Sviza81@seznam.cz

