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  ŠACHOVÝ  TURNAJ 
„BOHUSLAVICE OPEN 2012“ 

 
sobota 24.3.2012 od 9.00 hod. 

Společenský dům Bohuslavice, okres Opava 
Šachový turnaj „Bohuslavice OPEN 2012“ je v pořadí již 27. ročníkem 

turnaje o určení nejlepšího šachisty obce Bohuslavice pro daný rok.  

Zároveň je tento turnaj i vzpomínkou na propagátora královské hry v Bohuslavicích a okolí - Ing. Horsta Poštulku. 

Pořadatel: Sportovní klub Bohuslavice, okr. Opava 
Právo účasti: Všichni hráči šachu znalí pravidel hry bez rozdílu výkonnosti 
Prezentace: V den konání od 8.15- 8.45 hod. (prosíme o dochvilnost, začínáme přesně v devět!) 
Zahájení turnaje: 9.00 hod 
Hrací systém: Švýcarský, s hodinami bez přídavku času, bez povinnosti zapisovat partii 
Kritéria hodnocení: Počet získaných bodů, střední Buchholz, Buchholz, SB, počet vyhraných partií, los z klobouku 
Časový limit hráče/partie: 15 min. 
Počet kol:  9 kol 
Startovné: Dospělí 49,-Kč za osobu; mládež - rok narození 1994 a mladší 29,- Kč za osobu 

Startovné neplatí: hráči s tituly GM a IM 
Ceny: 

1) Cena pro nejstaršího účastníka turnaje 
2) Cena pro nejmladšího účastníka turnaje 
3) Cena pro nejlépe umístěnou dívku ročník 1996 a mladší 
4) Ceny věcné + poháry CANIS Prosperu pro děti ročník narození 1998 a mladší 
5) Ceny peněžité pro pět nejlépe umístěných občanů Bohuslavic (podmínkou je trvalé bydliště v Bohuslavicích) 
6) Ceny peněžité minimálně Kč; 1800,- 1500,- 1300,- 1100,- 1000,- 800,- 700,- 600,- 500,- 400,- 300,- 200,- 100,- 50,- 
7) Ceny věcné pro další umístěné hráče v turnaji (patnáctý a výše-počet určí pořadatel) 

Cenový fond = vybrané startovné ve výši 100% + ceny sponzorů turnaje. 
Pořadatel garantuje minimální výši cenového fondu  (finanční + věcné) v hodnotě 

18 000,- Kč. 
Přesné stanovení cen a počty budou provedeny v průběhu turnaje pořadatelem. Ceny se sčítají. 

Pro každého účastníka turnaje bude připravena malá pozornost od pořadatelů a sponzorů turnaje. 

Ukončení turnaje: cca 14.30 
Občerstvení: sousedící restaurace Centrum (vyvařuje se, přestávka na oběd nebude)  
Přihlášky přijímá: Leo Vitásek, 747 19 Bohuslavice, Opavská 143,  tel. č. 732 661 274 

leovitasek@seznam.cz    nebo      kriebel@volny.cz 
 ve formátu: Příjmení – Jméno - Rtg národní - Klubová příslušnost - Datum narození 

Aktuální informace o turnaji:  www.bohuslavice.eu;   http://sachy-msa.dolnibenesov.net  ;  http://chess-results.com/Tnr66451.aspx?lan=1  
                                                        Na společné setkání se těší a k účasti zvou pořadatelé 

ŠACHU ZDAR ! 

Leo Vitásek, Rudolf Kriebel 
za pořadatele 


