Medzinárodná šachová akadémia Interchess

Jarný šachový festival Kľačno 2018
5. až 9. marca 2018
Program festivalu: 5.3. - 7.3. Sústredenie s veľmajstrom Cvekom
5.3. - 7.3. Sústredenie pre mladé šachové nádeje
7.3. - 9.3. FIDE Open
7.3. - 9.3. Národný Open
Rekreačné zariadenie GO Kľačno, 972 15 Kľačno 326, http://goklacno.sk

Miesto:

Informácie k sústredeniu s veľmajstrom Cvekom:
Cieľová skupina:

Šachisti s ratingom nad 1700 (možné výnimky po dohode s organizátorom).

Program:

Prvá časť sústredenia bude venovaná dôležitej téme z oblasti šachovej
stratégie, aktivite figúr. V ďalšej časti sa účastníci zamerajú na problematiku
obrany a protiútoku. Sústredenie je veľmi vhodnou súčasťou prípravy na
MSR mládeže.
Sústredenie bude pozostávať z interaktívnych prednášok a z rozohrávania
pozícií k preberanej téme. Trénerom je skúsený český veľmajster Robert
Cvek, ktorý je tiež autorom výborných výukových šachových DVD. Na
Slovensku pravidelne trénuje na sústredeniach v Senici. Je oporou
extraligového družstva ŠK Osuské.
Metodické materiály zo sústredenia dostane každý účastník v elektronickej
forme.

Poplatok:

45 eur za účastníka

Informácie k sústredeniu mladých nádejí:
Cieľová skupina:

Deti do 15 rokov s ratingom do 1700 (možné výnimky po dohode
s organizátorom).

Program:

Sústredenie bude súčasťou prípravy na Majstrovstvá Slovenska mládeže.
Účastníci budú rozdelení do dvoch alebo troch skupín podľa šachovej
výkonnosti a veku. Budeme sa zaoberať najmä hodnotením pozície a voľbou
plánu v rôznych typoch pozícií. Nebude samozrejme chýbať ani tréning
vizualizácie a prepočtu variantov. Precvičíme si aj techniku v rôznych
koncovkách.
Sústredenie bude pozostávať z interaktívnych prednášok, z rozohrávania
pozícií a z riešenia diagramov k preberanej téme. Deťom sa budú venovať
skúsení tréneri Medzinárodnej šachovej akadémie Interchess. Metodické
materiály zo sústredenia dostane každý účastník v elektronickej forme.

Poplatok:

25 eur za účastníka

Medzinárodná šachová akadémia Interchess
Informácie k FIDE Openu:
Riaditeľ turnaja:

Ing. Rudolf Diviak

Hlavný rozhodca:

IA Rastislav Diviak

Právo účasti:

Hráči bez obmedzenia veku a výkonnosti. Každý hráč musí mať v deň
začiatku turnaja pridelené FIDE ID.

Systém hry:

Švajčiarsky na 5 kôl podľa pravidiel FIDE, tempo hry 90 minút na partiu
plus 30 sekúnd na každý ťah. Čakacia doba podľa čl. 6.7.1 Pravidiel FIDE
je 30 minút. Výsledky budú zaslané na zápočet na LOK SR a na RTL FIDE.

Štartovné:

15 eur za hráča s FIDE ratingom, 18 eur za hráča bez FIDE ratingu.

Cenový fond:

Pohár pre víťaza turnaja, diplomy pre prvých troch hráčov v celkovom
poradí, vecné ceny pre všetkých hráčov, ktorí sa zúčastnia vyhodnotenia.
Výber podľa poradia.

Rozbory partií:

Hráčom, ktorí sa zúčastnia sústredenia s GM Cvekom alebo sústredenia pre
mladé nádeje, poskytneme rozbory turnajových partií.

Informácie k Národnému Openu:
Riaditeľ turnaja:

Ing. Rudolf Diviak

Hlavný rozhodca:

IA Rastislav Diviak

Právo účasti:

Hráči bez FIDE ratingu k 1.3.2018 alebo s FIDE ratingom maximálne 1200,
bez obmedzenia veku.

Systém hry:

Švajčiarsky na 5 kôl podľa pravidiel FIDE, tempo hry 60 minút na partiu
plus 30 sekúnd na každý ťah. Čakacia doba podľa čl. 6.7.1 Pravidiel FIDE
je 30 minút. Výsledky budú zaslané na zápočet na LOK SR.

Štartovné:

15 eur za hráča.

Cenový fond:

Pohár pre víťaza turnaja, diplomy pre prvých troch hráčov v celkovom
poradí, vecné ceny pre všetkých hráčov, ktorí sa zúčastnia vyhodnotenia.
Výber podľa poradia.

Rozbory partií:

Hráčom, ktorí sa zúčastnia sústredenia pre mladé nádeje, poskytneme rozbory
turnajových partií.

Všeobecné informácie:
Ubytovanie:

GO Kľačno, 4-posteľové až 7-posteľové izby, WC a sprchy sú spoločné pre
jedno poschodie. Cena ubytovania 8,50 eur/osoba/noc.

Strava:

GO Kľačno, 3x denne (raňajky, obed, večera). Plná penzia 8,30 eur/deň.
Jednotlivé ceny: raňajky 2 eurá, obed 3,40 eur, večera 2,90 eur.

Voľný čas:

Bleskový turnaj, riešiteľská súťaž, vedomostný kvíz, turnaj v stolnom tenise,
spoločenské hry, pohybové aktivity (podľa počasia).

Medzinárodná šachová akadémia Interchess
Poplatky spolu:

Sústredenie s GM Cvekom + FIDE Open + pobyt 5.3.-9.3. 130 eur
Sústredenie s GM Cvekom bez turnaja + pobyt 5.3.-7.3. 85 eur
Sústredenie pre mladé nádeje + FIDE Open + pobyt 5.3.-9.3. 110 eur
Sústredenie pre mladé nádeje + Národný Open + pobyt 5.3.-9.3. 110 eur

Prihlášky:

Rastislav Diviak, tel. 0908 684 444, e-mail: rasto.diviak@gmail.com
Poplatky treba uhradiť na účet Interchess CVČ Senica.
Číslo účtu: SK73 7500 0000 0040 2086 2714. Ako variabilný symbol uveďte
dátum narodenia v tvare DDMMRRRR.
Prihlášku treba poslať najneskôr do 28.2.2018.

Tešíme sa na vašu účasť!!!
Harmonogram jarného festivalu Kľačno 2018:
Deň

Sústredenie s GM Cvekom,
sústredenie mladých nádejí

Pondelok 5.3

07:30 - 09:00 príchod

FIDE Open a Národný Open

09:30 - 12:30 tréningový blok
15:00 - 18:00 tréningový blok
Utorok 6.3.

09:00 - 12:00 tréningový blok
15:00 - 18:00 tréningový blok

Streda 7.3.

09:00 - 12:00 tréningový blok

13:00 - 14:30 prezentácia
15:00 - 19:00 1.kolo

Štvrtok 8.3.

09:00 - 13:00 2.kolo
15:00 - 19:00 3.kolo

Piatok 9.3.

09:00 - 13:00 4.kolo
14:00 - 18:00 5.kolo
cca 18:00 vyhodnotenie*

* vyhodnotenie sa uskutoční približne 15 minút po skončení poslednej partie

