
1. FIDE open PODLUŽÍ 2012

hraný zároveň jako Okresní přebor Břeclavi 

Břeclav, místní část Poštorná 9.7. - 15.7. 2012

Místo konání : Klubovna Tatranu Poštorná *

Pořadatel : Šachový oddíl TJ Tatran Poštorná

Ředitel turnaje : Bc. Miroslav Slavík, Lednická 32, 690 06 Břeclav,
                                  tel.: 606 170 840, e-mail: sachy-souteze@email.cz

Rozhodčí : Bc. Miroslav Slavík, David Michalík

Systém hry : Švýcarský systém na 7 kol se zápočtem na FIDE a LOK ČR.

Tempo hry : 90 minut s přídavkem 30 sekund na každý tah od začátku partie. 
                                                    Hraje se dle pravidel FIDE.

Hodinová čekací doba.

Pomocné hodnocení : Počet bodů, střední Bucholz, Bucholz, Progres, los.

Vklad do trunaje : FIDE elo nad 2100 200 kč 
                                      FIDE elo od 1900 do 2099 300 kč

FIDE elo do 1899 400 kč
 hráči bez FIDE ela 500 kč

individuální hráči, neaktivní   + 150 kč

Cenový fond : 1. cena :           3 000 kč + pohár
2. cena :                        2 000 kč
3. cena :                        1 000 kč
4. cena :                                       500 kč
5. cena : věcná

Při účasti méně jak 30 hráčů bude cenový fond odpovídajícím způsobem krácen.

Nejlepší hráč okresu Břeclav 500 kč

Nejlepší umístnění žena / dívka    500 kč

Nejlepší umístnění v kategorii U18   500 kč

Prezence: 8. července od 15:00  do 21:00 a 9. července od 13:00 do 15:00 v klubovně 
TJ Tatranu Poštorná, Lesní 10.

* Při účasti nad 40 hráčů bude zajištěn větší hrací prostor.



Časový harmonogram: 1. kolo   9. 7. pondělí 16:00
2. kolo 10. 7. úterý 16:00
3. kolo 11. 7. středa 16:00
4. kolo 12. 7. čvrtek 16:00
5.kolo 13. 7. pátek 16:00
6. kolo 14. 7. sobota 10:00
7. kolo 15. 7. neděle 10:00

Ukončení a vyhlášení výsledků turnaje : neděle 15. 7. 14:00

Buletin: Bude zpracován turnajový buletin prvních deseti partií a první šachovnice 
budou přenášeny on-line.

Ubytování : Ubytovna TJ Tatran ( u hrací místnosti) – 200  kč / osobu / den / lůžko
Jiné ubytování si zajišťuje každý sám.
Penzion Rotunda ( cca 15 minut chůze) – 550  kč / osobu / den / lůžko
Hotel Terezka (cca 20 minut chůze) – 500  kč / osobu / den / lůžko
V Břeclavi naleznete i luxusnější ubytování.

Přihlášky : V přihlášce uveďte jméno, přijmení, rok nrození, kontakt.
Seznam přihlášených na http://chess-results.com/tnr66784.aspx?lan=5

Doprava : Autem: Parkoviště v blízkosti hrací místnosti. 
Veřejnými prostředky: Od vlakového nádraží autobusy linky 561, 562, 566, 
567 a 568 na zastávku Poštorná, Lesní.

Občerstvení: Káva, čaj, limo, tatranky, čokoládové tyčinky a další sortiment po domluvě.
                          

Stravování: V blízkosti se nacházejí tři nákupní domy a v blízkém okolí najdete 
restaurace s dobrou kuchyní a pizzérie.

Využití volného času :

V reálu  TJ  je  možno  si  zhrát  squash.  V blízkosti  centra  Břeclavi  se  nachází  plavecký  bazén  s 
tenisovými kurty. Nedaleko je též břeclavský zámek s vinárnou Rotunda a vinárnou Nazarčuk. Na kole je 
možno využít širokou síť cyklotras po Lednicko - Valtickém areálu s množstvím památek: zámek Lednice, 
Minaret,  zámek Valtice,  vyhlídka Raisna,  Hraniční  zámeček. V lesích se nachází  Sv.  Hubert,  chrám Tří 
Grácií, Apolónuv chrám, Lichenštejnská chovatelská stanice koní Nový Dvůr a množství dalších menších 
památek.  Jižním  směrem  se  nachází  Pohansko  se  stejnomeným  zámečkem  a  oborou  Soutok.  Mnoho 
viničních stezek vede přes Rakousko a Slovensko. Na řece Dyji je možno se koupat, veslovat, nebo rybařit. 
Po dyji se dá též lodí plout do zámecké zahrady a k Minaretu. Na večer je možno navštívit kino Koruna a pro 
mladé je veřerní vyžití na řadě diskoték.
Více na www.breclav.org

Budeme se těšit na Vaši účast a návštěvu našeho turnaje. Pořadatelé .



Závazná přihláška     FIDE OPEN PODLUŽÍ 2012

Jméno: …………………..……………… Příjmení: ……………………………………….

Adresa :………………………………………………………………………….........……………

Telefon / e-mail: ………………………………………………..........…………………………….

Datum narození: ………………………… Titul/VT: ………………………………………. 

ELO národní:……………………………. ELO FIDE:….…………………………………..

Oddíl: …………………………………….. Okresní šachový svaz: …….……………………

Požadavek na ubytování (včetně termínu příjezdu a odjezdu): …….………………………………

…………………………………………………………………….…..........………………………

Dne ........................................................... Podpis ..................................................................


