Š a c h o v ý k l u b při OV KSČM Praha 5
Vás srdečně zve
na setkání přátel hry královské k uvítání roku 2019

Tří královým „turnajem všech generací“
Místo konání:
Datum konání:
Právo startu:
Hrací systém:

Hrací materiál:
Startovné:
Občerstvení:
Přihlášky.

Ceny věcné:

Odměna za účast:

Praha 5, Zborovská třída č. 44
/tramvaj – Švandovo divadlo – č. 9, 12, 15, 20/
sobota 5. ledna 2019 od 900 do 1630 hodin
každý, kdo královskou hru miluje, bez ohledu na věk, klubovou příslušnost, šachové
tituly, či výkonnost;
Švýcarský systém, 7 kol, 2x20 minut na partii;
hraje se jeden turnaj ve 2 kategoriích: hráči do 15 let
nad 15 let
pro vyhodnocení bude startovní pole rozděleno podle stáří do kategorií;
zajistí pořadatel turnaje;
vše co přinesete do cenového fondu turnaje;
zdarma uvaříme kávu a čaj k tomu, co si přinesete z domova a bude na společném
talíři. Pro nenáročné poslouží jako vždy bufet;
uvítat můžeme každého kdo přijde – hrát může však jen 42 hráčů – kapacita hracího
prostoru, kterou naplníme podle zavolání nebo posláním SMS na telefon
č. 734 430 317 nebo zasláním e-mailu ov.praha5@kscm.cz;
ov-praha5@seznam.cz
cenový fond bude vytvořen z toho, co sami – kromě zlata a stříbra – přinesete
z přebytků Vaší vánoční nadílky a nevíte co s nimi;
ocenit chceme tak jako vždy – 1., 2. a 3. místo v každé kategorii a bude-li cenový
fond bohatý – oceníme i jednotlivce – podle výkonu a stáří;
–
nejlepší hráčku turnaje
–
nejmladší hráčku turnaje
–
nejmladšího hráče turnaje
–
nejstaršího hráče turnaje
–
nejstarší hráčku turnaje
–
nejlepší zahraniční hráčku
–
nejlepší zahraniční hráč
ceny si budou vítězové vybírat sami;
spokojenost ze hry a turnaje vůbec;

Těšíme se na setkání, přejeme příjemné svátky vánoční a
dobrý start do nové šachové sezony.

Za organizátory:
Josef Čermák

