Propozice
9. Mezinárodního šachového festivalu
„Den založení Ukrajiny na Azovském moři“
Datum a místo konání:
Organizátor festivalu:
Podmínky účasti:

22.6.-4.7.2012, SOK „Saljut“, Zaparožská oblast, Kyrylivka
S.Y. Shystarev
Turnaj „A“ - účastníci narozeni 1998 a starší
Turnaj „B“ - účastníci narozeni 1999 – 2001
Turnaj „V“ - účastníci narozeni 2002 a mladší
Systém:
švýcarský na 9 kol
Časová kontrola: 90 minut + 30 s/tah
Pomocné hodnocení:počet bodů, buchholz, progress, střední buchholz
Složení družstva: 3 účastníci z různých turnajů
Startovné:
Hlavní turnaje – 10 EUR, Blitz a Rapid – 4 EUR/turnaj
Cenový fond:
100 % ze startovného.
Prvních 6 míst v každém turnaji, prvních 6 míst mezi družstvy a
první místa mezi dívkami jsou oceněny finančními cenami a
medailemi.
Program:
20.06. v 10:00
Sraz před vstupem na vlakové nádraží
v Katovicích
20.06. v 10:27
Výjezd z Katovic
21.06. v 10:01
Příjezd Kiev, Společný odjezd s výpravou
klubu Obolon Grosmaster směr Kyrylivka
22.06. dopoledne
Příjezd na místo, volný den
23.06. v 16:00
1. kolo
24.06. v 14:00
2. kolo
25.06. v 14:00
3. kolo
26.06. v 14:00
4. kolo
27.06. v 14:00
5. kolo
28.06. v 14:00
6. kolo
29.06. v 14:00
7. kolo
30.06. v 14:00
8. kolo
01.07. v 10:00
9. kolo
02.07. v 14:00
Bleskový turnaj
03.07. v 10:00
Rapid turnaj
04.07. volný den, odjezd ve večerních hodinách
05.07. volný den v Kievě; v 20:18 odjezd směr Katovice
06.07. v 18:09
příjezd do Katovic

Ubytování:

12 dní v SOK „Saljut“: 2,3,4 – lůžkové pokoje s vybavením
(sprcha, WC, lednice), stravování 4x denně

Náklady:

Doprava:
160 EUR/osobu
Ubytování:
260 USD/pobyt
Cena nezahrnuje dopravu z místa bydliště do Katovic (a zpět), stravování cestou, zahraniční
připojištění a startovné na turnajích. Doprava do Kieva bude přímým spojem z Katovic v
lůžkovém vagónu 1. třídy. Stejným typem vlaku je realizován návrat.
Přihlášky:
do 31.3. u p. Kopty se zálohou 160 EUR na dopravu a přiloženým
formulářem, poplatek za ubytování a startovné pak do 20.5.2012,
kdy od 15:00 proběhne v klubovně šachového oddílu informativní
schůzka. Více informací na tel. +420723445242.
Odkaz na minulý ročník: http://www.openchess.by/news/415.html
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