Šachový klub SK OAZA Praha
pořádá pod záštitou Prahy 4

OAZA AKROP OPEN 2022
v rapid šachu do 14 let se zápočtem na rapid elo ČR.
Termíny konání: vždy v sobotu od 9:00 – 22.1., 5.3., 7.5., 8.10..
Místo konání: SK OAZA, Jeremenkova 106, Praha 4. Bus 118, zastávka Na strži.
Časový plán: prezentace 8:30 – 8:50, 1. – 7. Kolo: 9:00 až 15:10, přestávka po 4. kole (20 min.), vyhlášení výsledků
v 15:20
Ředitel turnaje: Jakub Čmiko, jakub.cmiko@foosball.cz, 608666215
Právo účasti: Šachisté narozeni 1.1. 2008 a mladší.
Přihlášky: posílejte na email: jakub.cmiko@foosball.cz vždy do pátku předcházejícího dni konání turnaje do 20:00.
Do emailu napište jméno a příjmení a datum narození. Zúčastnit se mohou i neregistrovaní hráči.
Kapacita je 76 hráčů.
Startovné: 120,- Kč/hráč, platí se při prezentaci, pro členy SK OAZA hradí startovné oddíl
Systém soutěže: Švýcarský na 7 kol. Všechny kategorie v jednom turnaji.
Nasazení: dle rapid ela ČR.
Tempo hry: 20 min na partii s bonusem 2 sekundy na každý provedený tah.
Ceny: Věcné ceny budou uděleny v každém z jednotlivých turnajů. Vyhlášeni budou 3 nejlepší hráči v turnaji, dále dle
kategorií HD8 (2014 a mladší), HD10 (2012-2013), HD12 (2010-2011), HD14 (2008-2009), nejlepší 3 dívky v turnaji.
Celková cena: mobilní telefon či tablet Samsung v ceně 5000,- Kč , cena bude udělena hráči, který bude mít v součtu
nejvyšší počet bodů ze všech turnajů. V případě shodného počtu bodů bude o vítězi rozhodovat počet prvních míst,
počet druhých míst atd..
Losovaná cena: mobilní telefon či tablet Samsung v ceně 5000,- Kč. Právo účastnit se losování o tuto cenu mají
všichni hráči, kteří se zúčastnili alespoň 3 jednotlivých turnajů.
Občerstvení: bude zajištěno po celou dobu turnaje.
Sponzor: AKROP s.r.o., www.akrop.cz
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro
zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování
a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.
Protiepidemická opatření: Při prezentaci bude od každého účastníka turnaje vybráno čestné prohlášení o absolvování
testu na SARS-CoV-2, prodělání nemoci nebo očkování. Hráči a rozhodčí nemusí mít roušky. Vstup doprovodu a
diváků do hracích místností bude omezen. Další opatření mohou být doplněna podle aktuální situace.
Výsledky a průběžná startovní listina bude zveřejněna ZDE: http://chess-results.com/tnr603503.aspx?lan=5
Průběžné pořadí hráčů bude zveřejněno ZDE: http://www.skoaza.cz/sachy-praha-aktuality
Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Web: http://www.skoaza.cz/

Facebook: https://www.facebook.com/sachyoaza

