CENTRUM SOCIÁLNÍ A OŠETŘOVATELSKÉ POMOCI PRAHA 5, p.o.
ve spolupráci se Šachovým klubem Smíchov
pořádá
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů
pod záštitou radního Městské části Praha 5 JUDr. Petra Lachnita

MEZINÁRODNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
SENIOR-KA
srdečně Vás zvou
Vladislav Pivoňka
předseda ŠK Smíchov
Termín :

PhDr. Helena Volechová
ředitelka CSOP 5, p.o.

sobota, 1.října 2016 od 8,00 do 17 hodin

Místo turnaje: Praha 5, Štefánikova 13, Úřad Městské části Praha 5, zasedací
síň /6.patro/
Prezence :
od 8,00 do 9,00 hodin v hrací místnosti - 6. patro
Právo startu : hráčky narozené do 1.1.1967 a hráči narozeni do 1.1.1957 bez ohledu
na klubovou příslušnost a šachový titul - tedy i neregistrovaní. Mladší hráči
nebudou do soutěže připuštěni.
Hrací systém : hrát se bude v jedné kategorii ženy a muži švýcarským systémem
na 7 kol, 2x20 minut podle pravidel FIDE pro "Rapid šach". Pořadatel si
vyhrazuje právo na zkrácení hrací doby a případné omezení počtu kol. Při účasti
více jak 14 žen, budou hrát ženy v samostatné kategorii.
Hodnocení : součet bodů z odehraných partií + progres, při rovnosti bodů rozhoduje Buchholz.
Ceny:

hraje se o Putovní cenu CSOP Praha 5,p.o. , vyhodnoceny budou 4 kategorie:
- muži do 70 let, muži nad 70 let,
- ženy do 60 let, ženy nad 60 let.
V každé kategorii obdrží hráči na 1.-3. místě pohár a diplom. Nejlepší zahraniční
hráč a hráčka , nejstarší hráč a hráčka obdrží pohár a diplom.

Hrací materiál : zajistí pořadatel, vklad - startovné : není.
Ubytování:

zajistíme dle písemného požadavku zaslaného do 15.9.2016 a hradí si žadatel sám.

Občerstvení: v hracím sále bude možné zakoupit občerstvení za přijatelné ceny.
Přihlášky : budou přijímány do vyčerpání kapacity 110 hráčů a zasílejte je na adresu :
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5,p.o.
Eva Krčmářová, nám. 14. října 11/802, Praha 5, 150 00
tel/fax 257318995, 775788001, e-mail csop5@volny.cz
Ti, na které se nedostane místo, budou včas vyrozuměni.

