
Víkendové šachy v Brně, simultánka následuje

Napsal uživatel Neklan Vyskočil
Úterý, 31 Květen 2016 07:00 - Aktualizováno Úterý, 21 Červen 2016 06:38

Tento víkend bude v Brně patřit šachu. Vše začne v sobotu 4.6.2016 tradičními Bleskovkami
Zdeňka Páska
, na jejichž pravidelnost každou první sobotu v měsíci si už všichni zvykli. Tedy jen zopakuji, že
místem konání je již rok čajovna Utopia na Divadelní 3 (bývalé kino Kapitol na Malinovského
náměstí, jedna tram zastávka z Hlavního nádraží nebo pěšky) a s ním rovněž již víceméně
tradiční začátek od 10.00. Příjemný cenový fond, 6 - 10 cen dle počtu účastníků, vklad 50,-Kč.

      

  

O den později, tedy v neděli 5.6.2016, se v pěkných prostorách FAST VUT v Brně na Veveří 95
(4. patro) uskuteční již 3. ročník Bleskového dne Mirka
Jurky . Hrát se bude
švýcarským způsobem na 15 kol se zápočtem na FIDE Blitz Elo a jak se již  stalo zvykem,
tempo hry si zvolí účastníci u prezence (buď 2x5 minut nebo 2x3 minuty + 2 vteřiny / tah).
Prezence do 9.30, průběh turnaje od 10.00 - 15.30 (při hladkém průběhu i o hodinu rychlejší),
materiál zajistí pořadatelé. Bohatý cenový fond, 30 hlavních cen (ještě 30. cena = 200,-Kč) a 7
cen v kategoriích (á 200,-Kč), vklad 100,-Kč. Pro více informací udávám odkaz na 
turnajové propozice
, průběžná startovní listina je k nahlédnutí 
zde
.
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http://www.skduras.cz/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.detail&evid=67&Itemid=319&year=2016&month=06&day=05&title=bleskovy-den-mirka-jurky&uid=e3dd67eedb73c64b2db062bfe887f1ce
http://www.chess-results.com/tnr222254.aspx?lan=5
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  Mirek na MČR v blesku 2010 v Praze - 7. místo!  O dva dny později, tedy v úterý 7.6.2016, se v čajovně Utopia chystá netradiční simultánkamezinárodních mistrů Neklana Vyskočila a Vojtěcha Zwardoně.  Netradiční proto, že se mistři budou při obcházení jednotlivých šachovnic střídat v tazích, cožmůže být i celkem zábavné. Motivací pro účastníky je možnost získání některé z poukázek naútratu v čajovně, tedy v hodnotách 500,-Kč za vítězství a 200,-Kč při remíze. Právo účasti majíhráči do Ela 2000 a všichni neregistrovaní hráči. Vklad je 40,-Kč na dvě hry, přijít možno kdykolimezi 17.00 - 21.00.  

    Přihlášky na všechny uvedené akce adresujte mé maličkosti na neklanv@seznam.cz nebotelefonicky na 774 256 842.
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