14. ročník TALENT Cup 2022
Termín:
Místo:

16. - 18. 12. 2022
Katolický lidový dům Místek, Františka Čejky 450, Frýdek-Místek

Ředitel turnaje: Ing. Petr Záruba, +420 739 642 815, zaruba@chessfm.cz
Rozhodčí:
IA Petr Záruba, Stanislav Jasný, Lukáš Weissmann, Jakub Rabatin, Karel Pliska
Turnaje:

Turnaj “A“ – hráči a hráčky narozené 2007 a mladší
Turnaj “B” – hráči a hráčky narozené 2011 a mladší a FELO<1800
Turnaj “C” – hráči a hráčky narozené 2013 a mladší a FELO<1800
- chlapci a děvčata budou hrát společně, ale vyhlášeni budou zvlášť
- první 3 partie z každého turnaje budou přenášeny on-line na www.chessfm.cz

Systém:

Turnaj A – Zrychlený švýcarský systém na 7 kol, 2x 60 minut + 30 sec. za tah na partii
Turnaj B + C – Švýcarský systém na 9 kol, 2x 45 minut + 30 sec. za tah na partii
Turnaje budou započítány na FIDE ELO a LOK v případě minimálně 15 účastníků s příslušným ratingem
O pořadí rozhoduje: počet bodů, buchholz -1, buchholz, Sonnenborn-Berger, vícekrát černé, los

Prezence:

ve čtvrtek 15. 12. od 18.00 do 20.00 h nebo v pátek 16. 12. v 7.30 - 9.00 v hrací místnosti

Ubytování:

pro zájemce máme rezervovány několik pokojů v penzionu LaRosa 800 Kč/osoba/noc. Další možnosti ubytování
(řazeno dle blízkosti sálu) penziony Stará pošta, Prestige, Glogar, Anareta a hotely Richtr, Afrika si zajišťují
účastníci sami

Stravování:

Je možné objednat oběd v Pá a So v místě turnaje za cenu 150 Kč/porce. Požadavek na stravování je nutné uvést
v přihlášce!

Vklad:

základní - 700 Kč, účastníci MS, ME, MEU 2022 - 600 Kč. Vybírá se při prezenci pouze v hotovosti

Ceny:

První tři v každé kategorii získávají pohár a medaili.
Prvních šest chlapců a první tři dívky získávají v každé kategorii věcné ceny.
Pro každého účastníka je připravena malá odměna.
Pro nejmladšího účastníka je připravena věcná cena.

Harmonogram: 15. 12. 18.00 - 20.00 prezence účastníků
16. 12. 07.30 - 09.00 prezence účastníků
09.30 - slavnostní zahájení turnajů
10.00 - 1. kolo A, B, C
14.00 - 2. kolo A, B, C
16.30 - 3. kolo B, C, 17.00 A

17.12.

08.30 - 4. kolo A, B, C
11.00 - 5. kolo B, C, 13.00 A
14.30 - 6. kolo B, C,
17.00 - 7. kolo B, C, 6. kolo A

18. 12. 08.30 8. kolo B, C, 7. kolo A
11.00 9. kolo B, C,
13.30 Slavnostní vyhlášení výsledků a tombola, min. 20 min. po skončení poslední partie
Poznámka:

Startovní listina bude aktualizována na www.chessfm.cz, přihlášky budou zpracovány v pořadí, jak dojdou až do
maximální kapacity turnaje

Přihlášky:

do 30. 11. 2022 - Andrea Štěpánová, 737 120 048, a.stepanova@chessfm.cz ve tvaru: Jméno, oddíl, ročník,
turnaj a požadavek na stravování

Kapacita turnaje je cca 160 hráčů. Pro účast je nutná včasná registrace.
GDPR:

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro
zápočet turnajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro
potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

