Šachový klub Doprastav a SZŠ Cenada
vás z poverenia Výkonného výboru
Slovenského šachového zväzu pozývajú na
Majstrovstvá Slovenskej republiky 2014 v rapid šachu
družstiev mladších žiakov
Dátum konania:

27. apríl 2014 (nedeľa)

Miesto konania:

Súkromná základná škola Cenada, Majerníkova 60, 841 05 Bratislava

Riaditeľ turnaja:

Martin Šeleng

Hlavný rozhodca:

FA Rastislav Diviak

Garant za SŠZ:

Zdenek Gregor, člen VV SŠZ, predseda Komisie mládeže SŠZ

Garant za SZŠ Cenada:

Martina Mátychová, riaditeľka Centra nadania, n. o.

Záštita nad podujatím:

Iveta Hanulíková, starostka mestskej časti Karlova Ves

Právo účasti:
			

Systém hry:

4-členné družstvá šachových klubov zložené z registrovaných členov SŠZ
(vrátane prémiových členov CIS) so zaplateným členským príspevkom
za uplynulý kalendárny rok, resp. aktuálny rok v prípade novej registrácie,
rok narodenia 2002 a mladší.
Súpiska družstva musí obsahovať aspoň štyroch, najviac piatich hráčov,
pričom pod ľubovoľným hráčom zaradeným na súpisku družstva nesmie
byť umiestnený hráč s ratingom od neho vyšším o viac ako 200 bodov.
Švajčiarsky systém na 7 kôl podľa pravidiel FIDE pre rapid šach a podľa
súťažného poriadku družstiev SŠZ, s čakacou dobou 15 minút v zmysle
článku 6.6 písm. a). Výsledky budú v zmysle článku 11.3 Klasifikačného
poriadku SŠZ zaslané na zápočet LOK.

V zostave družstva musí byť aspoň jedno dievča, inak družstvo kontumačne prehráva daný
zápas na poslednej šachovnici. V zostave družstva môže byť najviac jeden hráč, ktorý nie je
členom klubu družstva, so súhlasom materského klubu. V zmysle bodu 5.4 súťažného poriadku
družstiev sa do tohto limitu nezapočítavajú prémioví členovia CIS. Poradie hráčov uvedených
v každej zostave musí byť zhodné s poradím vybraných hráčov na súpiske.
Tempo hry:

2 x 20 minút + 5 sekúnd na ťah

Časový plán:

07:30 - 09:00 – prezentácia
09:10 - 09:20 – slávnostné otvorenie
         
09:30 - 16:30 – 7 kôl turnaj družstiev
           cca 16:45 –  vyhlásenie výsledkov

Prihlášky:
Družstvá prihlasuje zástupca vysielajúceho klubu pomocou registračného formulára na webe
SŠZ www.msr2014rapid.chess.sk alebo e-mailom na adrese msr2014rapid@chess.sk
do 20. apríla 2014. Po tomto termíne je možné sa prihlásiť len v rámci kapacitných možností
so zvýšeným štartovným.
E-mailová prihláška musí obsahovať súpisku družstva s názvom družstva, klubu,
uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a klubu každého hráča.
Výška vkladu do turnaja a platba:
12 € / družstvo pri bezhotovostnej platbe zadanej s dátumom splatnosti najneskôr 22.4.2014
20 € / družstvo pri bezhotovostnej platbe po tomto termíne alebo pri hotovostnej platbe.
Vklad do turnaja je potrebné uhradiť na účet číslo: 2622025383/1100. Variabilný symbol bude
automaticky vygenerovaný pri odoslaní registračného formulára. V prípade prihlášky odoslanej
e-mailom je variabilný symbol ID klubu (5-miestne číslo).

Kritériá pre určenie konečného poradia:
1.
Zápasové body (3, 1, 0)
2.
Partiové body
3.
Počet bodov proti družstvám s rovnakým počtom zápasových
bodov
4.
CUT-1 Buchholz hráčov
Pre prípad, že pomocné kritériá nerozhodnú o titule majstra, resp.
medailovom umiestnení, družstvá odohrajú doplňujúci zápas
na 2 partie s tempom hry 2 x 5 minút.

MSR RAPID 2014
MLADŠÍCH ŽIAKOV

V prípade nerozhodného výsledku zápas na 1 partiu, kde biely má 6 minút na partiu, čierny 5
minút na partiu. V prípade remízy vyhráva hráč s čiernymi figúrkami. O farbe figúrok hráča na
prvej šachovnici rozhoduje žreb, farby sa striedajú. V prípade nerozhodného výsledku zápasu
rozhoduje výsledok na prvej šachovnici.
Cenový fond:
Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé 3 družstvá, pre najlepších hráčov
na jednotlivých šachovniciach diplomy a vecné ceny.
Kontakt a ďalšie informácie:
Martin Šeleng
e-mail: martin.seleng@gmail.com alebo tel.: 0948 334 568, 0948 661 732
Doprava:
▪▪ Autom – bezplatné parkovanie pred školou alebo pozdĺžne popri hlavnej ceste
(GPS (N) 48° 9′ 17′′ (E) 17° 2′ 46′′)
▪▪ Vlakom – z Hlavnej stanice autobus č. 32 na zastávku ZŠ Majerníkova (21 min.)
▪▪ Autobusom – z AS Mlynské Nivy trolejbusom č. 210 na Hlavnú stanicu a tam prestúpiť
na autobus č. 32 (cca. 41 min)
▪▪ MHD č. 32, 33 zastávka ZŠ Majerníkova
Ubytovanie:
▪▪ Hotel Družba - 5 min. autobusom č. 32 alebo trolejbusom č. 33, cena: 47€ /2-lôžková
izba/noc, kapacita: 110 lôžok
▪▪ Ubytovňa Majster - 24 min. (spolu) električkou č. 4 alebo 5 na Molecovu a odtiaľ
autobusom č. 32 alebo trolejbusom č. 33, 2-lôžkové a 3-lôžkové izby so spoločným
sociálnym zariadením, cena: 12€/osoba/noc alebo 15€/osoba/2 noci
▪▪ Hotel Incheba (v blízkosti diaľnice D1) - 15 min. autom, 1- a 3-hviezdičkové izby, cena od
30€/2-lôžková izba/noc
Stravovanie: Hráči budú mať zabezpečené malé občerstvenie a pitný režim. Pre účastníkov
turnaja a sprievodné osoby bude okrem toho k dispozícii bufet. V pešej dostupnosti sa tiež
nachádza viacero reštaurácií a pizzérií.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke podujatia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akciu podporili:

