ŠK DURAS BVK - Královo Pole
pořádá za podpory MČ Brno - Královo Pole
a ve spolupráci s Kulturním Centrem Semilasso
12. ročník turnaje v rapid šachu

O pohár BVK
BRNO sobota 24.9.2011
hraný současně jako přebor Brna v rapid šachu
Přihlášky

do 16.9.2011 na adrese ředitele turnaje: Ing. Rudolf Moulis, CSc., Jižní svahy 31, 621 00 Brno,
TB: 548 522 186, TM: 607 900 656, e-mail: rmoulis@email.cz

Místnost

KC Semilasso, Palackého třída 126, 612 00 Brno (200 míst)

Vklady

Dospělí 100,- Kč, důchodci, studenti, ženy, žáci, domácí 50,- Kč, pro přihlášené po 16.9 se vklad
zvyšuje o 50,-Kč. Vklad pro příchozí pouze do bleskového turnaje 50.-Kč.

Termín

sobota 24.září 2011, 1.kolo v 10,00 hod.

Prezentace

9,00 - 9,30 hod.

Systém

Švýcarský na 9 kol

Tempo

2 x 15 minut

Hodnocení

Body, stř. BCHZ, BCHZ, progres, los

Ceny

2000,- Kč + putovní pohár, 1000, 500, 300, 200, 100,- Kč + věcné ceny, věcné ceny v kategoriích
ženy, žáci (1996 a mladší), junioři (1995 - 1993) a senioři (1951 a starší)
Členové brněnských oddílů v roce 2011 a jejich hosté v sezóně 2010-11 hrají o přeborníka Brna
v rapid šachu (ceny 300, 200, 100,- Kč).

Materiál

Pro přihlášené hráče zajistí pořadatel, nepřihlášení hráči donesou na každou dvojici jedny šachy
a hodiny, omezený počet materiálu lze zapůjčit za poplatek 30,- Kč od pořadatele.

Po skončení turnaje bude pro 64 nejlépe umístěných zájemců uspořádán turnaj v bleskovém šachu.
Postupový pavouk bude určen dle výsledků v turnaji. Hraje se na jednu partii, bílý má 6 minut a k
postupu do dalšího kola musí vyhrát, černý má 5 minut a k postupu mu stačí remíza. Barvu kamenů si
vybírá hůře umístěný hráč v rapid turnaji. Pokud se turnaje zúčastní hráč, který nehrál rapid, vybírá si
barvu hráč s nižším elem. Ceny v bleskovém turnaji vítěz 400,- Kč, poražený finalista 200,- Kč 3.-8. věcné
(propagační materiál sponzorů)
Na turnaj Vás srdečně zve
výbor ŠK Duras
BVK - Královo Pole
Reklamní partneři:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, http://www.bvk.cz
Petria, spol. s r.o., Brno, http://www.volny.cz/petria.cz
Tespo engineering, s.r.o., Brno, http://www.tespo-eng.cz
Top Moravia Health, s.r.o., Brno, http://www.tmhklinika.cz
Dopravní stavby Brno, s.r.o., Brno, http://www.dsbrno.cz

