
Šachový klub TJ Slávia CAISSA ČadcaŠachový klub TJ Slávia CAISSA Čadca
v spolupráci s Kysuckou šachovou školou,v spolupráci s Kysuckou šachovou školou,

Mestom Čadca a Krajským šachovým zväzom ŽilinaMestom Čadca a Krajským šachovým zväzom Žilina

Vás pozývajú na FIDE Open turnajVás pozývajú na FIDE Open turnaj

    Kysucký pohár 2017Kysucký pohár 2017

„„Memoriál na počesť zakladajúcehoMemoriál na počesť zakladajúceho

člena šachového klubu v Čadci“člena šachového klubu v Čadci“

Termín:Termín: 15. - 17. september 2017, 15. - 17. september 2017, piatok+sobota+nedeľapiatok+sobota+nedeľa

Miesto:Miesto: Kultúrny dom v Čadci, Estrádna sálaKultúrny dom v Čadci, Estrádna sála

Systém:Systém: 7 kôl, švajčiarsky systém7 kôl, švajčiarsky systém

60 min + 30s / ťah60 min + 30s / ťah

čakacia doba: 60 minútčakacia doba: 60 minút

Poradie:Poradie: 1. počet bodov 2. stredný Buchholz 3. počet výhier1. počet bodov 2. stredný Buchholz 3. počet výhier

Právo účasti:Právo účasti: Maximálne 2199 EloF k 1.9.2017, Maximálne 2199 EloF k 1.9.2017, 

resp. k prvému septembrovému vydaniu EloF ratingu.resp. k prvému septembrovému vydaniu EloF ratingu.

Hráč musí mať v deň turnaja pridelené ID Fide Hráč musí mať v deň turnaja pridelené ID Fide príslušným príslušným 

šachovým zväzom a uhradený členský poplatok. šachovým zväzom a uhradený členský poplatok. 

Turnaj bude započítaný na FIDE a LOK SR.Turnaj bude započítaný na FIDE a LOK SR.

Organizátor:Organizátor: TJ Slávia CAISSA ČadcaTJ Slávia CAISSA Čadca

Riaditeľ:Riaditeľ: Mgr. Daniel PoštekMgr. Daniel Poštek

Rozhodca:Rozhodca: Mgr. Pavol SedláčekMgr. Pavol Sedláček
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Prihlášky:Prihlášky: Posielať doPosielať do  10.septembra 201710.septembra 2017  nana daniel.postek@gmail.com daniel.postek@gmail.com

prípadne SMS na 0944 486 597.prípadne SMS na 0944 486 597.

Treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, ID FideTreba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, ID Fide

Prihlásení po termíne majú navýšený vklad o 2 €.Prihlásení po termíne majú navýšený vklad o 2 €.

Vklad:Vklad: 15 €15 € dospelýdospelý

12 €12 € deti do 15 rokov,deti do 15 rokov, seniori nad 60 rokov, ženy, ZŤPseniori nad 60 rokov, ženy, ZŤP

Ceny:Ceny: OPEN –OPEN – pohár, finančné odmeny pohár, finančné odmeny

  1. miesto - 150 € 1. miesto - 150 € 4. miesto - 40 €4. miesto - 40 €

  2. miesto - 100 €2. miesto - 100 € 5. miesto - 30 €5. miesto - 30 €

  3. miesto -   50 €3. miesto -   50 € 6. miesto - 20 €6. miesto - 20 €

  –----------------------–---------------------- 7. miesto - 10 €7. miesto - 10 €

  Kategórie hodnotené vecnými cenami:Kategórie hodnotené vecnými cenami:

•• max. 2000 Elomax. 2000 Elo

•• max. 1800 Elomax. 1800 Elo

•• max. 1600 Elomax. 1600 Elo

•• senior nad 60 rokovsenior nad 60 rokov

•• junior do 15 rokovjunior do 15 rokov

•• ženská kategóriaženská kategória

Harmonogram:Harmonogram: 15.9 piatok15.9 piatok 11:00 – 12:1511:00 – 12:15 Prezentácia účastníkovPrezentácia účastníkov

12:30 – 15:3012:30 – 15:30 1. kolo1. kolo

15:30 – 18:3015:30 – 18:30 2. kolo2. kolo

16.9 sobota16.9 sobota 09:00 – 12:0009:00 – 12:00 3. kolo3. kolo

12:30 – 15:3012:30 – 15:30 4. kolo4. kolo

15:30 – 18:3015:30 – 18:30 5. kolo5. kolo

Bleskový turnaj (v prípade záujmu)Bleskový turnaj (v prípade záujmu)

17.9 nedeľa17.9 nedeľa 09:00 – 12:0009:00 – 12:00 6. kolo6. kolo

12:30 – 15:3012:30 – 15:30 7. kolo7. kolo

Vyhodnotenie cca. 15 minút po skončení posledného kola.Vyhodnotenie cca. 15 minút po skončení posledného kola.
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Ubytovanie:Ubytovanie: Každý hráč si zabezpečuje ubytovanie individuálne.Každý hráč si zabezpečuje ubytovanie individuálne.

Napr. Napr. Hotel LipaHotel Lipa (20m od hracej miestnosti) (20m od hracej miestnosti)

www.hotel-lipa.skwww.hotel-lipa.sk

Stravovanie:Stravovanie: Možnosť občerstvenia v bufete vedľa hracej miestnosti.Možnosť občerstvenia v bufete vedľa hracej miestnosti.

V okolí hracej miestnosti v okruhu 30 m reštaurácie, napr. V okolí hracej miestnosti v okruhu 30 m reštaurácie, napr. 

http://www.pizzavanessa.sk/http://www.pizzavanessa.sk/, , http://www.delnicky.sk/http://www.delnicky.sk/

Doprava:Doprava: Parkovanie v blízkosti Kultúrneho domu.Parkovanie v blízkosti Kultúrneho domu.

Možnosť bezplatného parkovania na parkovisku obchodného Možnosť bezplatného parkovania na parkovisku obchodného 

domu Tempo, príp. Kaufland-u.domu Tempo, príp. Kaufland-u.

Zo železničnej a autobusovej stanice 10 minút pešo.Zo železničnej a autobusovej stanice 10 minút pešo.

Štartová listina:Štartová listina: http://www.chess-results.com/tnr276155.aspx?lan=4http://www.chess-results.com/tnr276155.aspx?lan=4
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