Dátum:

17. september 2017

Miesto:

Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, Bratislava
http://www.dkvajnory.sk/obsah/kontakt

Hrací systém:

Švajčiarsky systém, 9 kôl.
Tempo: celkový čas partie je 20 min. a bude sa deliť podľa
tabuľky časových handicapov v závislosti od elo rozdielov.
(ďalšie informácie v časti „Technické ustanovenia“).
Výsledky nebudú zaslané na FIDE.

Organizátori:

Štefan Blaho, Peter Červeň, GM Tomáš Likavský

Riaditeľ turnaja:

Štefan Blaho, kontakt: +421 911 354 784, info@chesscenter.sk

Hlavný rozhodca:

FA Ladislav Šipeky

Prihlášky:

Prihlásenie do turnaja je možné vykonať iba na strán
www.chesscenter.sk cez objednávkový formulár alebo
prostredníctvom e-mailu info@chesscenter.sk. Registrácia
bude akceptovaná iba po úhrade štartovného. Vzhľadom na
obmedzenie počtu hráčov rozhoduje deň prijatia úhrady na
bankový účet (výnimku z tohto pravidla môže udeliť iba riaditeľ
turnaja).

Štartovné:

35 €

Úhrada štartovného:

Úhradu je možné vykonať prevodným príkazom
najneskôr 12.9.2017 (vrátane).
Banka prijímateľa: Tatra banka, a.s.,
Číslo účtu (IBAN): SK73 1100 0000 0029 4704 1162
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: číslo objednávky (pozrite potvrdzovací
e-mail, ktorý Vám príde, ak odošlete objednávkový formulár
alebo číslo objednávky zaslané k e-mailovej prihláške).
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
V prípade úhrady bankovým prevodom po termíne 12.9.2017
alebo v prípade úhrady v hotovosti na mieste konania turnaja
bude štartovné zvýšené o 7 eur.

Odhlásenie:

Odhlásenie z turnaja – emailom info@chesscenter.sk

Občerstvenie:

Organizátor zabezpečí catering zdarma pre všetkých účastníkov
(obed, pitný režim)

Ubytovanie:

Odporúčame Vám
www.viennahouse.com/sk/easybratislava/hotel/prehlad.html tento hotel je neďaleko od hracej miestnosti a pre hráčov sú
dohodnuté zľavnené ceny:
-single room - 52 EUR (vrátane miestnej dane z ubytovania)
-double room - 65 EUR (vrátane miestnej dane z ubytovania)
-raňajky a parkovanie v cene izby (zdarma)
Pri rezervacií ubytovania je nutné uviesť kód “SACH” pre
uplatnenie zľavnených cien.
Na požiadanie môže organizátor turnaja zabezpečiť aj iné
ubytovanie.

Cenový fond:

4.000 € GARANTOVANÝCH
Cenový fond garantujeme pri účasti minimálne 100 hráčov.
Pri účasti pod 100 hráčov bude cenový fond tvoriť 70%
vyzbieraného štartovného.

Ceny:

Pri účasti 100 a viac hráčov sa garantovaný cenový fond rozdelí
na 18 cien podľa tabuľky č. 1.
Pri účasti pod 100 hráčov sa 70% vyzbieraného štartovného
rozdelí na 12 cien podľa tabuľky č. 2.
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Tabuľka č. 1:
Rozdelenie garantovaného cenového fondu pri min. účasti
100 a viac hráčov:

Tabuľka č. 2:
Rozdelenie cenového fondu pri účasti pod 100 hráčov
(ako % z vyzbieraného štartovného):

Presná výška cien pri účasti pod 100 hráčov bude vyhlásená
najneskôr po 1. kole.
Všetky ceny nad 350 € podliehajú 19 % dani z príjmu.
Časový rozpis:

Prezentácia hráčov bude v nedeľu 17.9.2017 od 9:00 do 10:00.
Privítanie účastníkov: 10:00 – 10:30
1. kolo: 10:30 – 11:00 hod.
2. kolo: 11:00 – 11:30 hod.
3. kolo: 11:30 – 12:00 hod.
4. kolo: 12:00 – 12:30 hod.
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5. kolo: 12:30 – 13:00 hod.
Obed formou cateringu: 13:00 – 14:00
6. kolo: 14:00 – 14:30 hod.
7. kolo: 14:30 – 15:00 hod.
8. kolo: 15:00 – 15:30 hod.
9. kolo: 15:30 – 16:00 hod.
Play-off partie: 16:00 – 16:25
Slávnostné vyhodnotenie: 16:30 – 17:00
Kritériá poradia:

Po 9 kolách sa určí poradie podľa nasledovných kritérií:
1. počet bodov
2. upravený Buchholz
(škrtá sa 1 najhorší, zarátanie plných bodov súpera),
3. úplný Buchholz (všetci súperi, zarátanie plných bodov súpera)
4. postupové body
5. počet víťazstiev
6. žreb
V prípade rovnosti počtu bodov sa budú hrať play-off
partie o 1., 2. a 3. miesto.
Viac informácií v hracej miestnosti pred začiatkom turnaja.

Technické ustanovenia:
- v turnaji bude uplatnený časový handicap, ktorý umožní
papierovo slabšiemu hráčovi mať väčšiu šancu vyhrať
so silnejším súperom, ako pri klasickom rapid
šachu s rovnakým rozdelením času.
- časový handicap voči silnejšiemu hráčovi bude
uplatnený podľa našej handicap tabuľky rozdielov v elo
bodoch:
www.chesscenter.sk/time-handicap-sheet
- pre určenie rozdielu v elo bodoch bude použitý
FIDE rating v klasickom šachu platný k 1.9.2017.
- v prípade, ak slovenský hráč nemá FIDE rating,
použije sa rating na základe národnej LOK listiny.
- v prípade, ak ide o zahraničného hráča bez FIDE ratingu,
musí preukázať hodnoverným spôsobom svoj rating
na základe národnej LOK listiny federácie, v ktorej
je registrovaný, resp. preukázať, že nemá pridelený rating
podľa národnej LOK listiny.
- ak hráč nemá FIDE rating, ani rating podľa LOK listiny
svojej národnej federácie, organizátor mu pre účely turnaja pridelí
základné ELO 1000. Takýto hráč sa musí preukázať potvrdením
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národnej federácie, že nemá pridelený národný rating. Ak sa
takýmto potvrdením nepreukáže, nebude na turnaj pripustený.
- hrať sa bude podľa upravených pravidiel FIDE pre rapid šach.
Pre handicap turnaj bude platiť upravený článok A.1:
Partia ‘handicap rapid šachu’ je taká, pri ktorej sa
všetky ťahy musia vykonať v pridelenom čase najmenej
1 minúta, ale menšom ako 20 minút pre každého hráča.
Ostatné články pravidiel FIDE pre rapid šach
zostávajú nedotknuté.
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