
 
 
 
 
 

13. ročník TALENT Cup 2019 

 
Termín:  12. 12. - 15. 12. 2019  
Místo:  Malenovice – Hotel Petr Bezruč, 7 km od Frýdlantu nad Ostravicí (www.hotelpetrbezruc.cz)  
 Tel. + 420 558 675 341 (recepce), GPS: 49.5664292N, 18.4259167E 
                            Řidiči pozor: je nutno mít zimní výbavu a umět ji použít! 
 

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

Kategorie:  Turnaj “A“ – hráči a hráčky narozené 2004 a mladší   
 Turnaj “B” – hráči a hráčky narozené 2008 a mladší  
 Turnaj “C” – hráči a hráčky narozené 2010 a mladší  
 - chlapci a děvčata budou hrát společně, ale vyhlášeni budou zvlášť  
 - 5 vybraných partií z každého turnaje bude přenášeno 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 započítany na FIDE ELO a LOK 
 O pořadí rozhoduje: počet bodů, buchholz -1, buchholz, Sonnenborn-Berger, vícekrát černé, los 
  

Prezence:  ve čtvrtek 12. 12. od 15.00 do 22.00 h na hotelu P. Bezruče v Malenovicích, ubytování je možné až po prezenci 
 v pátek 13. 12. v 7.30 - 9.00 h tamtéž 
 

Ubytování:  ve dvou a třílůžkových pokojích (sociální zařízení + TV na pokojích) standard, LUX nebo apartmán 
Stravování:  začíná večeří ve čtvrtek 12. 12. a končí v neděli 15. 12. obědem (čtvrteční večeře se vydává jen do 20.00 h!!!) 
S sebou:  sportovní oblečení vhodné na horskou turistiku, do tělocvičny, plavky (na hotelu je bazén se slanou vodou), 

pálku na stolní tenis, popř. lyže a běžky  (nedaleko jsou sjezdovky a běžecké tratě) 
 

Finance:  2 200 Kč/účastníci MS, ME, MEU 2019 = 2 000 Kč/vybírá se při prezenci pouze v hotovosti 
V částce je zahrnuto: ubytování + strava, vklad do turnaje, tělocvična a bazén. 

 Cena pro doprovodné osoby činí 2 350 Kč/osoba/pobyt 
 Příplatek za Lux pokoj činí 150 Kč/osoba/noc, apartmán 250 Kč/osoba/noc 
  

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:  12. 12. 15.00 - 22.00 prezence účastníků 
   18.00 - 20.00 večeře 
 

 13. 12. 07.30 - 09.00 prezence účastníků   14.12.  08.30 - 4. kolo A, B, C 
    09.30 - slavnostní zahájení turnajů   11.00 - 5. kolo B, C, 13.00 A 
   10.00 - 1. kolo A, B, C     14.30 - 6. kolo B, C, 
   14.00 - 2. kolo A, B, C     17.00 - 7. kolo B, C, 6. kolo A 
   16.30 - 3. kolo B, C, 17.00 A  
 

 15. 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 1. 12. 2019 Andrea Štěpánová, 737 120 048 , a.stepanova@chessfm.cz 
 

  Kapacita turnaje je 200 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. 
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