FIDE turnaj - Hradecká věž - III.ročník
Pořádá : Sokol Hradec Králové
Datum : 23.1. - 24.4.2018
Místo konání : TJ Sokol Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, 500 02 Hradec Králové
Ředitel turnaje : Ing.Lubomír Palij
Hlavní rozhodčí : MUDr.Vojtěch Humlíček
Rozhodčí : Jaroslav Walter
Organizační pracovník : Jiří Nosek, Zdeněk Kodoň
Zápočet : FRL , LOK
Typ turnaje : uzavřený turnaj pro 10 až 12 hráčů ( každý s každým, jednokolově )
Hrací tempo : 1,5 hodiny + 30 sec. na tah
Startovné : 220 Kč
Ceny : 1.místo - Cena od sponzora turnaje, 2. a 3.místo - věcné ceny , dále drobné ceny pro všechny
účastníky turnaje
Bodové hodnocení partií: vítězství 1 bod, remíza 1/2 bodu, prohra 0 bodů
Podmínky účasti : souhlas s těmito propozicemi, jejichž neznalost při sporech neomlouvá ,
dodržování pravidel fair-play, dále vycházení vstříc potřebám soupeřů a zaplacení startovného.
Časový průběh turnaje : Partie se hrají ve stanovených termínech ( vždy úterý ). Po dohodě soupeřů
může být partie sehrána v náhradním termínu. Svou nepřítomnost ( např. pro nemoc, služební cestu
apod.) je hráč povinen omluvit se alespoň 24 hodin před začátkem partie soupeři i rozhodčímu.
Pozdější omluva je možná jen se souhlasem pověřeného vedoucího soutěže v případě vážného
důvodu. Nepřítomnost bez omluvy je důvodem ke kontumaci partie. Kontumace se nezapočítávají do
výpočtu ELO. Hráč smí mít odloženu ze závažných důvodů nejvíce jednu partii. Partie musí být
sehrána do zahájení přespříštího kola. Není-li odložená partie sehrána, nebo nebyl-li informován
soupeř a dohodnut nový termín, viník partii prohrává. Poslední kolo turnaje se hraje výhradně ve
stanoveném termínu ( po dohodě obou soupeřů je možné partii předehrát ).Rozhodčí turnaje může
povolit výjimku z těchto ustanovení, nebude-li ohrožena regulérnost turnaje. Při nedohodě soupeřů
nařídí termín sehrání partie.
Odvolání a protesty : Odvolání proti rozhodnutí rozhodčího a protesty řeší odvolací komise ve
složení: předseda - ing.Lubomír Palij, členové Václav Portych a Jiří Nosek
Termíny jednotlivých kol:
1.kolo : 23.1.
4.kolo : 13.2.

2.kolo : 30.1.
5.kolo : 27.2.

3.kolo : 6.2.
6.kolo : 6.3.

7.kolo : 13.3.

8.kolo : 20.3.

9.kolo : 3.4.

10.kolo:10.4.

11.kolo : 17.4.

ukončení 24.4.

