
FIDE Open Staré M�sto 2010 
Šachový klub Staré M�sto si Vás dovoluje 
pozvat na 8. ro�ník mezinárodního 
šachového turnaje 

 

Turnaj je sou�asn� hrán jako Krajský p�ebor Zlínského 
kraje jednotlivc� v praktickém šachu pro rok 2010 
v kategorii muž�, žen, junior� M20 a dorostenc� M18. 
 

Termín 
13.-21.8.2010 
 

Místo konání 
Sál Spole�ensko-kulturního centra ve Starém M�st�, 
Brn�nská ulice (15 min. od stanice �D) 
 

Systém turnaje 
Švýcarský systém na 10 kol. Výsledky turnaje budou zaslány 
na FIDE pro zápo�et ratingu a získaných norem. 
 

Tempo hry 
2 hodiny na 40 tah� + 1 hodina na zbytek partie 
(max. 6 hodin / partie). �ekací doba 1 hodina. 
 

Prezence, zahájení, ukon�ení 
Prezence: pátek 13.8.2010, 10:00-14:00 hod. 
Zahájení: pátek 13.8.2010, 15:45 hod. 
Ukon�ení: sobota 21.8.2010, 15.45 hod. 
 

Rozpis kol 
 

  1. kolo 13.8.2010 16:00 hod. 
  2. kolo 14.8.2010 14:00 hod. 
  3. kolo  dvoukolo 15.8.2010 8:30 hod. 
  4. kolo  dvoukolo 15.8.2010 16:00 hod. 
  5. kolo 16.8.2010 15:30 hod. 
  6. kolo 17.8.2010 15:30 hod. 
  7. kolo 18.8.2010 15:30 hod. 
  8. kolo 19.8.2010 15:30 hod. 
  9. kolo 20.8.2010 15:30 hod. 
10. kolo 21.8.2010 9:00 hod. 
 

Vklady 
 

FIDE Elo nad 2400 bez vkladu 
FIDE Elo 2250-2399 400,- K� 
FIDE Elo 2100-2249 600,- K� 
FIDE Elo 1950-2099 700,- K� 
FIDE Elo pod 1950 nebo bez FIDE Elo 800,- K� 
 

Slevy z vkladu 
Mládež do 15 let a držitele pr�kazu ZTP  sleva 50% 
Hrá�i nad 60 let  sleva 100 K� 
Hrá�i klub� ŠSZK  sleva 100 K� 
Regionální p�eborníci ŠSZK (potvrzení RŠS) bez vkladu 
Výpravy z jednoho klubu: 
6-10 hrá��:  sleva 15% 
11-20 hrá��:  sleva 20% 
21 a více hrá��:   sleva 30% 

Ceny 
Finan�ní (celkem 53.600,- K�) a v�cné. Soub�h cen je 
možný pouze pro vyhodnocení nejlepších hrá�� ŠSZK, ale 
cenu pro nejlepšího hrá�e ŠSZK m�že hrá� získat max. 
jednu (a to v nejvyšší kategorii, kde se umístil na 1. míst�).  
Cena bude p�edána pouze osobn� p�i vyhlášení. 
Po�adí ur�í: 
1) body, 2) st�ední Buchholz, 3) Buchholz, 4) pr�m�rné 
Elo soupe�� 
 

  1. místo 12 000,- 
  2. místo 9 000,- 
  3. místo 7 000,- 
  4. místo 5 000,- 
  5. místo 3 000,- 
  6. místo 2 500,- 
  7. místo 2 000,- 
  8. místo 1 500,- 
  9. místo 1 000,- 
10. místo 800,- 
Nejlépe umíst�ná žena 1 200,- 
Druhá nejlépe umíst�ná žena 700,- 
Nejlépe umíst�ný hrá� s Elo FIDE do 2200 1 000,- 
Nejlépe umíst�ný hrá� s Elo FIDE do 2000 1 000,- 
Nejlépe umíst�ný hrá� s Elo do 2000 1 000,- 
Druhý nejlépe umíst�ný hrá� s Elo do 2000 600,- 
T�etí nejlépe umíst�ný hrá� s Elo do 2000 300,- 
Nejlépe umíst�ný hrá� do 15 let v�cná 
Nejlépe umíst�ný hrá� nad 60 let v�cná 
Ceny pro Krajský p�ebor: 
Nejlepší hrá�i Šachového svazu Zlínského kraje v kat. 
muž�, žen, junior� M20, dorostenc� M18 po 1 000,- 
 

Ubytování 
 

Internát St�ední odborné školy a gymnázia (SOŠG) ve 
Starém M�st� (5 minut ch�ze od hrací haly) 
 

- �ty�l�žkové pokoje s možností ubytování po 2-3 
osobách dle po�tu ubytovaných, koupelna na pat�e 

- cena 205,- K� za osobu/noc 
- cena stravy (snídan� a ob�d) 98,- K� / den 
 

Další možnosti ubytování  
 

Po dohod� je možno zajistit ubytování v n�kterém z místních 
hotel�, p�ípadn� místních ubytovnách. 

 

- Ubytovna Eduha Uherské Hradišt� (3 km od hrací 
haly) 

- Penzion MAX (Staré M�sto, 500 m od hrací haly) 
- Hotel SYNOT (Staré M�sto, 500m od hrací haly) 
 

Ubytování nutno objednat do 30.6.2010, po tomto termínu 
není možno garantovat zajišt�ní ubytování. 
 

Po�adatel si vyhrazuje právo zm�nit ve výjime�ných 
p�ípadech místo a cenu nabízeného ubytování. 

Ob�erstvení 
Bufet v prostorách hrací haly 
  

Podmínky pro titulované hrá�e 
Pro hrá�e s titulem GM, WGM je ubytování na internátu 
SOŠG od �tvrtka 12.8.2010 do soboty 21.8.2010 zdarma, 
snídan� a ob�dy na internátu SZŠ od soboty 14.8.2010 do 
soboty 21.8.2010 zdarma. 
 

Pro hrá�e s titulem IM, WIM je ubytování na internátu SOŠG 
od �tvrtka 12.8.2010 do soboty 21.8.2010 zdarma. 
 
Hrá�i s mezinárodními tituly si mohou vyjednat individuální 
podmínky. 
 

P�ihlášky 
do 20.7.2010 – po termínu +200,- K� 
e-mailem na adresu: fera@hitech.cz 
 
Uve�te prosím: jméno a p�íjmení, datum narození, oddíl, 
kontaktní adresu nebo e-mail, Elo FIDE, Elo národní, 
požadavek na ubytování a stravování, informaci o zp�sobu 
úhrady vkladu. 
 

Platba vkladu 
na ú�et: 86-3908890297/0100 - Komer�ní banka 
 

Informace 
www.fera.hitech.cz 
Fera Vrána, tel.: +420 603 513 634 
n�mecky: Ing. Petr Blaha, tel.: +420 776 334 154 
anglicky: Igor Štefanko, tel.: +420 776 234 025 
 

Možnosti využití volného �asu 
• Cykloturistika - Staré M�sto je dostupné po 

cyklostezkách ze �ty� stran 
• Areál koupališt� ve Starém M�st� (500 m) 

• AQUA centrum na hotelu SYNOT (400 m) 

• Posilovna, stolní tenis, h�išt� na kopanou 
• V blízkosti m�sta je hrad Buchlov a zámek Buchlovice 

• Archeologie St. M�sta (Veligradu) – Velkomoravské 
centrum s památníkem 

• Velehrad – významné duchovní centrum, místo �astých 
církevních poutí, shromážd�ní a cyrilometod�jských 
oslav 

• Archeoskanzen Modrá 

• Rekrea�ní cestování na lodích po �ece Morav� a 
Ba�ov� kanále 

• ZOO Lešná 

• Letišt� Kunovice - vyhlídkové lety, tandemové seskoky, 
letecké muzeum, balonové lety 



Doprovodné akce 
 

sobota 14.8. od 10:00 
 

Simultánka na Masarykov� nám�stí v Uh. Hradišti 
 

s GM Vlastimilem Babulou 
 

 
 

úterý 17.8. od 9:30 
 

Bleskový turnaj v hracím sále 
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