17. Chemnitzer Jugend-Open
8. září 2018

Pořadatel: Chemnitzer Jugend-Open e.V.
Organizátor: Chemnitzer Jugend-Open e.V.
Kdy: v sobotu, 8. září 2018, od 9:00 hodin
Kde: CHEMNITZER MESSE / CHEMNITZ ARENA, Messeplatz 1, 09116 Chemnitz
Přihlášení: Email: Andreas Schulze schulzeandreas@t-online.de
Uzávěrka: Přihlášky posílejte emailem do 01. září 2018 na schulzeandreas@t-online.de
s příjmením, křestním jménem, spolkem, datem narození, ELO;
pozdní registrace jsou možné do 8. září 2018, 8:30 hodin, pouze do
dosažení maximálního počtu účastníků. To je absolutně poslední
termín přihlášení, pozdější registrace povede ke ztrátě minimálně
první partie. Tento přihlašovací termín a možné sankce platí také pro
všechny předem ohlášené hráče; buďte prosím dochvilní a přihlaste se
osobně do 08:30 hodin!

Způsob hry: 7 kol švýcarský systém
Doba na rozmyšlenou: 30 minut každý účastník
Účastníci: U 25 (ročník 1994 a mladší), U 18 (ročník 2001 a mladší), U16 (ročník 2003 a
mladší), U14 (ročník 2005 a mladší), U12 (ročník 2007 a mladší), U10
(ročník 2009 a mladší), U8 (ročník 2011 a mladší), dívky a chlapci
společně s odděleným hodnocením
Startovné: 5,00 € na osobu v den konání akce; přinést prosím přesně
Ceny: 1. až 3. místo v každé kategorii poháry, diplomy, putovní pohár pro nejlepší tým
cena pro nejmladší účastnici, cena pro nejmladšího účastníka
Zvláštní upozornění: Čtyři nejlepší hráči z různých věkových skupin se ohodnotí jako tým.
Maximální počet účastníků: 400.

Oběd a nápoje si budete moci zakoupit. K dispozici budou různé
volnočasové aktivity.
Bude se opět konat šachový kvíz, kterého se mohou účastnit všechny
hráčky a hráči. V případě stejného počtu bodů rozhodne losování.
Vedení turnaje: Günter Sobeck
Kontakt:

Pošta: Steffen Mittelbach, Geibelstraße 66, 09127 Chemnitz,
Tel.: 0049 371/5202089 (po 18:00 hodině) / mobil: 0049 172/3877669,
E-mail: chemnitzerjugendopen@gmail.com

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Poučení o zodpovědnosti:
Pořadatel nemá zodpovědnost za účastníky a navštěvníky v případě incidentů jakéhokoli druhu
(zranění, škody, ztráty atd.) s výjimkou těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí
pořadatele.
Rodiče/pečovatelé jsou zodpovědní za dohled nad svými dětmi.
Při přihlašování a v případě dotazů nás prosím kontaktujte německy nebo anglicky.

