5.Svatováclavský přebor
okresu Kyjov v šachu 2013
1.Základní údaje
Termín :
Místo konání :

28. 9. 2013 (sobota – svátek sv. Václava)
Dům kultury Vracov , malý sál
náměstí Míru 57, Vracov

Prezence :
Zahájení :
Tempo hry :
Vklad :

8.30 - 8:50
9:00
2 x 20 min. - 7 kol, švýcarským systémem
60 Kč (hráči ročníku 1998 a mladší a ženy zdarma)

Přihlášky :

prosíme o přihlášky nejpozději na e-mail
sachykyjov@seznam.cz (ve výjimečných
případech do naplnění kapacity cca 60 hráčů budou
možné přihlášky při prezenci)

Pořadatel:

Šachy Kyjov, o.s. a BudChess Club Kyjov

Občerstvení :

v hrací místnosti bude otevřen bufet
(přestávka na občerstvení mezi 4.-5. kolem asi 60
minut.)

2. V rámci přeboru budou uděleny následující tituly:
1.Přebor okresu Kyjov v šachu 1.až 3.místo (viz poznámka)
2.Svatováclavský turnaj v šachu 1.až 3.místo
3.Nejlepší neregistrovaný hráč
4.Nejlepší dámská účastnice
5.Nejlepší hráč nad 60 let (ročník narození do 1953 vč.)
6.Nejlepší hráč do 15 let (ročník narození od 1998 vč.)
7.Nejlepší hráč ŠK 1923 Sokol Kyjov
Poznámka :
V rámci Přebor okresu Kyjov v šachu (bod 2.1) budou vyhodnoceni hráči, kteří jsou
bytem v některé z následujících obcí okresu Kyjov :
Archlebov, Bukovany, Čeložnice, Dambořice, Dražůvky, Hostějov, Hýsly, Ježov,
Karlín, Kelčany, Koryčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Lovčice, Medlovice, Milotice,
Moravany, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky ,Osvětimany, Skalka,
Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Stupava, Svatobořice-Mistřín, Syrovín,
Šardice, Uhřice, Újezdec, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vracov, Vřesovice,
Žádovice, Žarošice, Ždánice, Želetice, Žeravice.
Příslušnost k obci je nutno uvést při prezenci.

O ostatní tituly a ceny soutěží všichni hráči splňující dané podmínky (body
2.2.až 2.7)
Turnaj bude zároveň součástí 10.ročníku BudChess série, přičemž v tomto
případě budou vyhodnoceni hráči, kteří se zúčastnili alespoň jednoho
předchozího turnaje BudChess série.
3.Ceny
Poháry a věcné ceny pro hráče, kteří získají umístění uvedené v bodě 2.1 až
2.7. Vyhodnoceni a odměněni budou rovněž
všichni účastníci do 15 let.

4.Časový harmonogram
8.30 až 8.50

prezence

9.00

slavnostní zahájení

9.10 až 12.15

1.kolo až 4.kolo

12.15 až 13.15

přestávka na oběd

13.15 až 15.45

5.kolo až 7.kolo

Od 15.45

slavnostní ukončení turnaje spojené s vyhlášením vítězů
a předání cen

(změna vyhrazena)
Na Vaši účast se těší pořadatelé a všichni příznivci šachu na Kyjovsku!

