MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V RAPID ŠACHU
TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MUŽŮ A ŽEN 2022

Termín konání:

23.6. – 25.6.2022

Místo konání:

Hodonín 73, 679 75 Hodonín u Kunštátu, Hotel Forestyma
https://www.hotelforestyma.com/

Pořadatel:

Rehabilitačně sportovní centrum; TJ Respekt, z.s.,

Hrací systém:

Hraje se dle pravidel šachu FIDE, švýcarským systémem na 9 kol (7 kol při
počtu méně než 26 hráčů) bez rozdílu postižení a výkonnosti, tempo hry 2 x 20
minut + 20 sekund za tah. Výsledky budou zaslány na zápočet rapid ELO
FIDE a rapid ELO ČR.

Právo účasti:

Hráči s tělesným postižením (postižení pohybového aparátu) + hráči bez
postižení na pozvání (bez nároku na finanční cenu)

Organizátor:

Irena Badačová, tjrespekt@seznam.cz, tel.: 722 902 812

Hlavní rozhodčí:

Zdeněk Šnyta, zdenek.snyta@seznam.cz

Ubytování:

Pokoje jsou převážně dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením. Všechny
prostory hotelu jsou bezbariérové.

Strava:

Zajistí pořadatel v místě ubytování formou plné penze počínaje večeří v den
příjezdu a konče obědem v den odjezdu.

Pobytový poplatek:

Ubytování s plnou penzí hotově při prezentaci Kč 1.500,-/osoba.
Jednolůžkový pokoj za příplatek Kč 200,-/den (nutná rezervace).

Startovné:

Bez rozdílu výkonnosti Kč 200,-.

Ceny:

Garantovaný cenový fond ve výši Kč 5.000,1. místo 2.000,2. místo 1.500,3. místo 1.000,4. místo
500,(věcné ceny pro - nejlepší vozíčkář, nejlepší žena, hráč do ELA 1800, hráč bez
postižení).

Prezentace:

V recepci hotelu ve čtvrtek 23.6.2022 od 16:00 do 18:00 hodin.

Časový plán:

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo

19:00 – 20:00 (čtvrtek 23.6.)
10:00 – 11:00 (pátek 24.6.)
11:30 – 12:30
14:00 – 15:00
15:30 – 16:30
17:00 – 18:00
10:00 – 11:00 (sobota 25.6.)
11:30 – 12:30
14:00 – 15:00

Časový plán je orientační a může být upraven dle potřeby. Vyhlášení výsledků
30 minut po dohrání poslední partie.
Přihlášky:

Do 15.6.2022 e-mailem: tjrespekt@seznam.cz nebo na tel. organizátora.
Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, bydliště, datum narození a požadavek
na jednolůžkový pokoj (pořadatel má k dispozici omezený počet).

Přihlášením do turnaje dává účastník (za účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) souhlas se
zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FIDE rating, popř. další prezentaci
výsledků.
Rovněž souhlasí s pořizováním jeho fotografií, jejich uchováním a případnou prezentací.
Na vaší účast se těší pořadatelé

Irena Badačová v.r.
hlavní partneři turnaje

