
ŠACHOVÝ KLUB BOHNICE 

pořádá turnaj

BOHNICKÉ ÚTERKY 2019 - HODINOVKY

Termín konání: Každé úterý v období od 9. 4. do 21. 5. 2019. Začátky vždy v 18.00 hodin

Místo konání: hrací místnost Šachového klubu Bohnice, ul. Na hranicích 674/18, Praha 8,
MHD od metra Kobylisy: bus 152 zast.„Řepínská“ nebo 145 zast.„Libeňská“.

Právo účasti: Bez omezení věku či výkonnosti. 
V případě naplnění kapacity hrací místnosti mají přednost dříve přihlášení.

Systém turnaje: Švýcarský na 7 kol. Turnaj bude započten do LOK ČR, na FIDE ELO nikoli.
Systém může být upraven podle počtu účastníků.

Tempo hry: 60 minut na 30 tahů + 15 minut do konce partie. Čekací doba je 60 minut. 
Hraje se se zápisem. Má-li hráč na hodinách méně než 5 minut, nemusí zapisovat tahy.

Ředitel turnaje: Ing. Karel Hořínek, horinek@elabservices, tel. 602 286 410 
Rozhodčí: Ing. Milan Petras, sachy.petras@post.cz  , tel. 737 264 887

Vklad:  200 Kč. Děti a mládež do 18 let (nar. 2001 a později) platí jen 100 Kč. 

Záruka: 200 Kč – vrací se při řádném dohrání turnaje. Za zaviněnou kontumaci se str-
hává polovina záruky. Při včas ohlášené nepřítomnosti na další kolo (= před 
losováním) nebude hráč nasazen do dalšího kola a záruka se mu nesnižuje. 

Přihlášky: Do 7. 4. 2019  na email sachy.petras@post.cz nebo tel. 737 264 887. 
Výjimečně později na adresu ředitele turnaje. V přihlášce uveďte jméno a 
příjmení, klubovou příslušnost, národní Elo, telefon a email. Vklad a záruku 
zašlete na účet č. 2201142514, kód banky 2010, VS = datum narození 
DDMMRRRR, nebo uhraďte hotově v hrací místnosti dne 5. 4. 2019. 

Ceny: Minimálně v hodnotě vybraných vkladů - bude upřesněno podle počtu 
účastníků. Počítáme i s vyhodnocením hráčů v kategorii s ELO ČR do 1600. 
Při účasti aspoň 3 mladých šachistů bude udělena cena i v kategorii do 18 let. 

Losování:                   Bude probíhat vždy před kolem ve čtvrtek večer a bude zveřejněno předem.
(Losování 1. kola bude provedeno a zveřejněno v pondělí 8.4.2019). 
Partie lze výjimečně předehrávat nebo dohrávat v jiných dnech, vždy od 
pátku předchozího týdne do čtvrtka. Pokud nebude v době losování znám 
výsledek partie, bude prohlášena za kontumačně prohranou.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.

    Přijďte si k nám zahrát!    
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