Gazdovský dvor U Apka
Vás pozýva na

10. Šachový turnaj u Apka
(súčasť Apkotour 2017)

Termín:

10. jún 2017 (sobota)

Prezentácia:

9:30 – 10:00

Miesto:

Gazdovský dvor u Apka (www.uapka.sk),
Dolina 192, Brezová pod Bradlom
GPS: 48.655572,17.538216

Riaditeľ turnaja:

Roman Greguš

Hlavný rozhodca:

Tomáš Perička

Systém hry:

Švajčiarsky na 9 kôl podľa pravidiel FIDE,
Tempo hry 2x15 min. na partiu

Štartovné:
Cenový fond:
Prihlášky:

3,- EUR, po termíne 5,- EUR
1. miesto 40,- EUR
Tomáš Perička, telefón: 0908 370 268,
e-mail: tomas.pericka@gmail.com
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 07. júna 2017.

Strava:

Budete si môcť zakúpiť grilované špeciality.

Upozornenie:

Účastníci turnaja musia priniesť na každého nepárneho
hráča kompletnú hraciu súpravu a funkčné hodiny!

Tešíme sa na vašu účasť!!!

Apkotour 2017
1. Usporiadateľ
1.1. Organizátorom je Gazdovský dvor u Apka v spolupráci so šachovým klubom Osuské.
2. Termíny
2.1. Apkotour začína v júni a končí v septembri, pričom každý mesiac sa uskutoční aspoň jeden turnaj.
3. Kategórie
3.1. Open
3.2. Dorast (ročník 1999 a mladší)
3.3. Senior (ročník 1957 a starší)
3.4. Najlepšia žena
3.5. Najlepší hráč ŠK Osuské
4. Účastníci
4.1. Štartovať môžu registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky bez obmedzenia.
5. Systém hry
5.1. Minimálne 7 kôl švajčiarskym systémom.
5.2. Pri rovnosti bodov rozhodujú pomocné hodnotenia v poradí počet výhier, Buchholz bez súpera s najnižším
počtom bodov, vzájomná partia, Progress, los
6. Tempo hry
6.1. Minimálne 2 x 10 minút na partiu
7. Bodovanie seriálu
7.1. Do dlhodobého hodnotenia jednotlivcov súťažiacich v Apkotour sa prideľujú body tak, že víťaz turnaja získa
toľko bodov, koľko bolo na výsledkovej listine hráčov, druhý v poradí dostane o bod menej, každý ďaľší hráč má
o jeden bod menej ako hráč vo výsledkovej listine pred ním. Poslednému hráčovi tak zostane vždy 1 bod.
7.2. Najlepších 5 hráčov vo výsledkovej listine turnaja navyše získa ďaľšie body: 1.miesto 15 bodov, 2. miesto 12
bodov, 3. miesto 10 bodov, 4. miesto 7 bodov, 5.miesto 5 bodov
7.3. Každému hráčovi sa do konečného výsledku celej tour započítajú 3 najlepšie výsledky. V prípade rovnosti
bodov na ocenených miestach rozhoduje vyššia účasť na turnajoch Apkotour (aj nezapočítané), prvé najlepšie
umiestnenie v turnaji.
8. Cenový fond
8.1. Rozdelenie cenového fondu v kategórii OPEN: 1.miesto domáce mäsové výrobky v hodnote 50,- EUR, 2.miesto
domáce mäsové výrobky v hodnote 30 ,- EUR, 3. miesto domáce mäsové výrobky v hodnote 20 ,- EUR.
8.2. Rozdelenie cenového fondu v kategórii dorastenec: 1. miesto zľava 30,- EUR na jedno sústredenie s GM
Cvekom.
8.3. Rozdelenie cenového fondu v kategórii Senior, Žena a Najlepší hráč ŠK Osuské: 1.miesto občerstvenie u Apka
v hodnote 20,- EUR.

Vypracoval: Tomáš Perička

