ŠK Doprastav a Bratislavský šachový zväz v spolupráci s MČ
Bratislava Nové Mesto vás pozývajú na
1. ročník šachového turnaja

O Pohár Starostu MČ Bratislava - Nové Mesto
Termín :
Miesto konania :

30. apríl 2017 (nedeľa)
Stredisko Kultúry BA - Nové Mesto, Vajnorská 21, Bratislava
GPS : 48.1613824, 17.1285473,17
Boris Rintel
Garant BŠZ : Stanislav Vlček
30.4.2016 od 830 do 900. Začiatok turnaja o 915, koniec cca. 1600.

Riaditeľ turnaja :
Prezentácia :

Turnaj A (GPX mládeže)
Právo účasti :
Hrací systém :
Vyhodnotenie:
Tempo hry :
Štartovné :

narodení 2003 a mladší (pre potreby GPX sa započíta len poradie
hráčov s ratingom LOK maximálne 1400).
Švajčiarsky, 9 kôl
V kategóriách: C14, D14, (nar. 2003 a ml.), C11, D11, (nar. 2006
a ml.), C08, D08, (nar. 2009 a ml.).
2 x 15 minút na partiu (bez zapisovania)
3€

Turnaj A je súčasťou 10. ročníka GRAND PRIX mládeže 2016/17.

Turnaj B
Právo účasti :
Hrací systém :
Tempo hry :
Štartovné :

bez obmedzenia, neprihlásení hráči nemusia byť pripustení do turnaja
Švajčiarsky systém, 7 kôl
2 x 20 minút na partiu (bez zapisovania)
5€

Stravovanie :
Internet :
Ceny :

účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje
web GPX mládeže - http://gpx.jogo.sk/info.php
Poháre, diplomy, medaily pre prvých troch v kategóriách do 8, 11, 14
rokov, vecné ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia

O konečnom poradí rozhoduje :
1. počet bodov, 2. Buchholz, 3. progres (postupové body), 4.najlepší
výsledok zo vzájomných partií, 5. žreb
Upozornenie:
Účastníci festivalu musia priniesť na dvojicu hráčov kompletnú hraciu
súpravu a funkčné hodiny!
Prihlášky zaslať do 28.4.2017, do prihlášky treba uviesť meno, dátum
narodenia, klub/krúžok/školu a prípadne národný rating LOK. Hráči
neprihlásení do turnaja v riadnom termíne platia štartovné 4/6 €.
Nedodržiavanie pokynov usporiadateľov môže byť dôvodom vylúčenia
hráča z turnaja!
Prihlášky do turnajov: Boris Rintel, tel.:0917 982 038, e-mail: brintel@trustpay.eu
Partneri podujatia:

