
Šachový klub Bruntál pořádá  
mezinárodní šachový turnaj 

 
Bruntálský šachový turnaj 2013 

 

 
� Termín konání:  Sobota 1.června 2013 od  9 hodin  

� Místo konání:  Velký sál Střední odborné školy, Krnovská 9, Bruntál. 

� Hrací systém:  Švýcarský systém na 13 kol po 2 bleskových partiích s odvetou, celkem 26 

partii s tempem 5 minut na partii a hráče, dle pravidel FIDE pro bleskové šachy. Počet 

účastníků je omezen kapacitou sálu. 

� Startovné:  100 Kč na hráče při zaplacení do 28.5.2013, resp.130 Kč při prezentaci.  

� Cenový fond  je garantován v minimální celkové výši 8 000Kč: 

Finanční ceny: 1. místo   2 000 K č    

   2. místo    1 500 K č  

   3. místo    1 000 K č 

4. místo       750 K č 

5. místo       500 K č  

Věcné ceny pro: nejlepší ženu 

nejlepšího juniora 

nejlepšího seniora  

nejlepšího zahraničního hráče 

nejlepšího hráče okresu Bruntál 

Dále budou uděleny věcné ceny minimálně do 30. místa. 

� Ředitel turnaje: Ing. B řetislav Mucha , E-mail: sach.klub.bruntal@seznam.cz   

mobil: 603 580453, adresa: Vančurova 31, 792 01 Bruntál 

� Přihlášky:  Předběžné přihlášky lze zaslat písemně nebo elektronicky na adresu ředitele 

turnaje. Za závaznou p řihláškou bude považováno zaplacení vkladu  na účet ŠK Bruntál 

2400296823/2010 (variabilní symbol: 2013, zpráva pro příjemce: BST a jméno hráče) do 

28.května 2013. Hráči budou do turnaje zařazováni dle data přihlášení, tj.zaplacení vkladu. 

Při vyšším počtu přihlášených hráčů nad kapacitu sálu, bude vklad nehrajícím vrácen.  

� Prezentace:  Uzavírá se v sobotu v 8:45. V případě neúčasti hráče nebude vklad vrácen. 

� Občerstvení: v místě turnaje bude zajištěno občerstvení, které si každý hradí sám. 

� Upozorn ění:  Každý lichý účastník přiveze jedny funkční šachové hodiny, které budou 

umístěny na hracích stolech nebo budou v rezervě. 

� Informace  o turnaji budou  aktualizovány na : www.sachy-bruntal.cz 

 

Pořadatelé se těší na Vaši účast ! 
 

Ing. Břetislav Mucha 
předseda ŠK Bruntál o.s. 


