
 

Propozice šachového festivalu ARBER  2019 
27.07. – 04.08.2019 v Bodenmais  
Turnaj pro celou rodinu – open, senioři, ženy 

 

 

  Pořadatel: SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V.  http://www.arberschachopen.com/ 
 

 Patron turnaje starosta města Markt Bodenmais: Joli Haller 
 Hrací místnost D-94249 Bodenmais 

v malebné přírodě Národního parku Bavorský les 
sportovní hala VS Bodenmais, Am Lehen 2 
 

 Rozhodčí Wolfgang Fiedler (Int. Arbiter und Int. Organizer der FIDE) 

 ELO/DWZ Turnaje budou započítány na mezinárodní listinu FIDE a na DWZ. 
 Čekací doba 

Prezentace 
Slavnostní zahájení 
Slavnostní zakončení 

Podle bodu 6.7 FIDE  30 minut 
27.07. 2019  10:00 - 12:30 hod 
27.07. 2019  13:00 hod 
04.08. 2019  ca.30 minut po skončení poslední partie 

   
  

 8. Internationales ARBER-OPEN 
 

 Tempo hry Fischerovo tempo: 90 Min / 40 tahů + 30 min / do konce  + 30 sec / na tah 
   
 Ceny 1000 / 700 / 500 / 300 / 200 / 100 EUR plus regionální věcné ceny  
  Ceny pro mládež od roku narození 2001 // ceny se nedělí  // ceny od 5 účastníků // mnoho 

ratingových, skupin Peníze a ceny // rozdělení do skupin po zahájení turnaje // 
  Nejlepší hráč z oblasti Národního parku Bavorský les obdrží od záštity turnaje Pohár „Král 

Bavorského lesa“ se zapsaným jménem. 
  
 Startovné 80,- €        GM/IM neplatí startovné   // 40,- €   FM a mládež od roku narození 2001  

  

 7. Internationaler ARBER-SENIOREN-CUP 
       více než 50 let, narozen v roce 1969 

 
 Tempo hry  130 Min / vše tahů  + 30 sec / na tah 

   

 Ceny 300 / 250 / 200 / 150 / 100 / 50 EUR plus regionální věcné ceny      
   rozdělení do skupin po zahájení turnaje // ceny od  5 účastníků // zařazení do skupin po 

zahájení turnaje // 
   
 Startovné 70,- €        GM/IM neplatí startovné, FM 35,-€ 
  70,-
 Online-přihlášky Homepage http://www.arberschachopen.com/ 

email:  sc-bayerwald@t-online.de   nebo Tel. +49 9925-903880 
Způsob platby oznamte e-mailem: převodem nebo v hotovosti na místě 

 Program Šachy a příroda – procházky s vůdcem v národním parku a různé výlety, pivní 
zahrada před hrací místností a semináře. 
Současně se koná Mezinárodní otevřené mistrovství Německa žen 
(viz.Deutsche Schachbund) 

 Hotels výhodné ceny od 25 € na osobu a noc nebo na  
BTM Bodenmais Tel. +49 9924-778155 e-mail: veranstalter@bodenmais.de 

 Schachmaterial Turnaj zajišťuje firma Ullrich http://www.schachversand-ullrich.de/  
       (Stand: 20.09.2018) 

LIVE 
60 šachovnic 
bude přenášeno 

na internetu 


