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VISUS OPEN 2004

 
Otevřený šachový turnaj
VISUS OPEN 2004
PRAHA 
 2.8. – 10.8.2004
 
Pořadatel: 	VISUS spol. s r.o.,
Praha 8, Zenklova 40, 180 00

Přihlášky a kontakty na ředitele turnaje a organizátory
 
http://sweb.cz/visus_chess
 
e-mail: visus_chess@seznam.cz
 
Písemně :  David Vrkoč, Trojická 4, 128 00 Praha 2, Czech republic.


Vážení šachoví přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na otevřený mistrovský turnaj do Prahy. Po sérii turnajů Čedok Open a Pražských openů v 80. a 90. letech přichází další možnost zahrát si v Praze silný otevřený turnaj. VISUS OPEN 2004 je hrán se zápočtem na FIDE ELO a umožňuje tak i hráčům bez mezinárodního ratingu získat partie se zápočtem na FIDE.
Turnaj začíná netradičně v pondělí a termínově přímo navazuje na Czech OPEN v Pardubicích, čímž se zároveň ušetří jeden víkend oproti tradičním turnajovým termínům, což by mělo přispět k hojnější a kvalitnější účasti na VISUS OPEN.
Pro mimopražské účastníky turnaje je zajímavá možnost poznat ve volném čase pamětihodnosti, kulturní a společenské nabídky hlavního města, účastníci z Prahy získají možnost hrát kvalitní turnaj bez nutnosti vybírat si týden dovolené. 
Informace o turnaji po každém odehraném kole budou prezentovány na internetových stránkách.
 

Termín a časový rozvrh
 Pondělí 02.08.2004 až úterý 10.08.2004.  3

	kolo	02.08. 15:00

kolo 	03.08. 15:00
kolo 	04.08. 15:00
kolo 	05.08. 15:00	
kolo 	06.08. 15:00
kolo	07.08. 15:00
kolo	08.08.   15:00
kolo	09.08.   15:00
kolo	10.08.   10:00
 Prezence:  v hrací místnosti:  02.08.2003  11 - 14 hod. 
 
Hrací místnost
Hotel / Sport Klub OAZA, Praha 4 - Pankrác, Jeremenkova 106. Hrací sál je moderně vybaven.Během hrací doby bude otevřena kavárna, v areálu je restaurace, kde jsou příznivé ceny.  
Hrací systém
Švýcarský systém na 9 kol hraný dle pravidel FIDE.
Tempo hry je 2h na 40 tahů, dále 1h na 20 tahů a poté 30 min. až do konce partie. 
Spojení
Hotel / Sport klub OAZA je situován v blízkosti několika spojů pražské MHD. Autobusy 118, 121, 124, 205 do zastávky Na Strži ze směru Budějovická (metro "C"). Autobusy 124 ze zastávky metra "A" Želivského.  
Cenový fond
Celkový cenový fond turnaje činí 100 000 Kč ( 1 USD = 28Kč,1 EUR = 32 Kč, dle aktuálního kursu CZK/USD/EUR)
celkem 15 cen:	
I.    	cena	40.000,- Kč	
II.	cena     	20.000,- Kč 
III.  	cena 	10.000,- Kč
IV.    	cena 	  7.000,- Kč
V.	cena        5.000,- Kč
VI.	cena        3.000,- Kč
VII.		cena        2.000,- Kč
VIII.-XII.	cena        1.000,- Kč
Ceny pro nejlepší tři ženy      5.000,- Kč /  2.000,- Kč / 1.000,- Kč   Ubytování
Budete-li požadovat ubytování, je toto možné zajistit v cenách menších, než jsou ceny obvyklé (podle množství požadavků). O ubytování je třeba projevit zájem písemně či e-mailem do 15.07.2004. 
Vklady
Výše vkladů v Kč je určena dle aktuálního ELO ratingu (u ratingů pod 2000 se jedná o ELO ČR nebo národní rating cizince) 
Nad 2600		individuální podmínky
2450 – 2599 		bez vkladu
2300 – 2450		  500 Kč
2150 – 2299		1000 Kč
2000 – 2149		1500 Kč
1850 – 1999		2000 Kč
1700 – 1849		3000 Kč
Méně než 1700		4000 Kč

Vklad do turnaje je splatný nejpozději do 31.07.2004 na účet: č.ú. 1660609/0300, ČSOB,a.s., název účtu VISUS, variabilní symbol: datum narození ( např. 24081960). Vklad může být placený hromadně za skupinu. 
Slevy15 % 
30 %
50 %
– 	přihlášení a zaplacení vkladu do 30.06.2003
– 	účastníci některého z předcházejících ročníků
– 	účastníci všech předcházejících ročníků

Právo účasti mají hráči, kteří zašlou přihlášku na adresu visus_chess@seznam.cz nebo poštou   David Vrkoč,Trojická 4, 128 00 Praha2, a zaplatí startovní poplatek v příslušné výši dle propozic a svého aktuálního ELO na číslo účtu 1660609/0300 (název Visus) variabilní symbol datum Vašeho narození buď převodem z účtu, nebo hotově na kterékoli pobočce ČSOB včetně poboček bývalé IPB nejpozději do 31.07.2003. 
Hráči, kteří budou mít zájem přihlásit se po tomto datu se vystavují nebezpečí, že do turnaje nebudou přijati pro omezený počet účastníků. 
 
Závěr
Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám mnoho šachových úspěchů.

