
 

Brněnská šachová škola a Agentura 64 Grygov 
pořádají z pověření ŠSOK

21. ročník Turnaje přátelství jako 
otevřený přebor Olomouckého kraje 

Termín: 19. – 21. 4. 2019

Místo: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, třída 17. listopadu      

Systém hry: Švýcarský na 9 kol

Tempo hry: 50 minut + 10 sekund za každý provedený tah

Vypsané turnaje: A – Otevřený KP ŠSOK mužů, žen, seniorů (nar. 1959 a starší), H20, D20 (nar. 
2000 a ml.), H18, D18 (nar. 2002) a všech kategorií mládeže – pro hráče 
s národním ELEM minimálně 1 700 (výjimka pro hráče ŠSOK - ženy, senioři, 
hráči a hráči nar. 2002 a ml. – ELO minimálně 1 600)
B – Otevřený KP ŠSOK kategorií H16, D16 (2004 a ml.), H14, D14 (2006 a ml.), 
H12, D12 (2008 a ml.), H10, D10 (2010 a ml.) – pro hráče do 1 699 ELO 
V     obou turnajích mohou startovat hráči všech věkových kategorií i z     jiných krajů.  
Hráč s ELEM nižším, než je uvedeno, může požádat o zařazení do turnaje A. 
V případě vyhovění žádosti zaplatí příplatek 100 Kč.

Krajský přebor mládeže bude vyhodnocen následovně: Bodový zisk hráčů z turnaje A bude 
vynásoben koeficientem 1,5. Poté budou seřazeni hráči dané věkové kategorie 
(H, D 10 – 16) z obou turnajů dohromady dle takto získaných bodů. V případě 
rovnosti bodů je výše hodnocen hráč skupiny A.

Časový rozpis: 19. 4. – prezentace do 11:00, 1. kolo 11:30. 2. kolo 14:30, 3. kolo 17:00 
     20. 4. 4. kolo 9:00, 5. kolo 11:30, 6. kolo 14:30

21. 4. 7. kolo 9:00, 8. kolo 11:30, 9. kolo 14:30, vyhlášení výsledků 17:00
Vklad: 450 Kč (mládež do 18 let, senioři nad 60 let, 
                               studenti a pedagogové UP mají slevu 100 Kč)
Ceny: hodnotné věcné ceny pro hráče na 1. - 6. místě v obou turnajích; dále v turnaji A 

speciální ceny pro nejlepší 3 hráče do 18 let, nejlepší 3 seniory a nejlepší 3 
studenty (pedagogy) UP. Ceny pro všechny účastníky v obou turnajích.
Speciální cenový fond pro hráče ŠSOK ve výši 4 000 Kč (z toho 3 000 finanční 
ceny) – rozpis cen bude upřesněn po zahájení 1. kola.

Ubytování: Domov mládeže SOU Kosinova, třída 17. listopadu Olomouc (100 m od místa akce, 
WC, sprchy a kuchyňka na patře), 2–3 lůžkové pokoje v ceně 200 Kč/noc.
Při obsazení pokoje jednou osobou 330 Kč.
V případě zájmu můžeme zajistit ubytování hotelového typu v ceně od 600 Kč/noc.

                          Ubytování nutno objednat do 10. 4. 2019, nevratná záloha na rezervaci 
ubytování činí 200 Kč/osobu.

Ředitel turnaje:   Richard Biolek, tel. 725877819 ; e-mail: biolci@volny.cz

Přihlášky:    na adresu ředitele turnaje do 14. 4. 2019

Turnaje budou započítány na národní ELO.
Čekací doba – 50 minut.
Všichni účastníci mají během turnaje slevu 21% na nákup šachové literatury IM R. Biolka.
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