Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice

LEVIE SRDCE 2017
Usporiadateľ:

CVČ, Orgovánová 5, Košice

Riaditeľka turnaja:

PaedDr. Alena Mocná

Termín:

6. - 7. 3. 2017

Právo účasti:

hráči narodení v roku 2001 a mladší

Tempo hry:

2 x 30 minút + 30 s na ťah Bronstein podľa pravidiel FIDE

Systém hry:

švajčiarsky na 7 kôl,
výsledky budú zaslané na zápočet na LOK SR,
remíza dohodou je možná až po 30 ťahu

Miesto konania:

Orgovánová 5, Košice,

Prezentácia :

6. 3. 8:30 – 8:55 hod.

Štartovné:

žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice 1 €, ostatní 1,5 €

Časový rozvrh:

6. 3.
6. 3.
7. 3.
7. 3.

Ceny:

diplomy, medaily a vecné ceny za prvé tri miesta v dvoch kategóriách
vyhlásených podľa ratingu a počtu súťažiacich na začiatku turnaja.

09:00
13:40
09:00
13:40

1. kolo
3. kolo
5. kolo
7. kolo

11:10
15:50
11:10
16:00

2. kolo
13:10 – 13:40 prestávka na obed
4. kolo
6. kolo
13:10 – 13:40 prestávka na obed
vyhodnotenie

Strava a pitný režim: usporiadateľ zabezpečí na obed bagetu v cene 1,30 € (minimálne 10 ks) po
zaslaní požiadavky do 2. 3. 2017 24:00 na cvc.jmatias@gmail.com, pitný režim
bude zaistený počas celého turnaja, denné menu 5 minút od hracej miestnosti.
Prihlásenie na turnaj: zaslať elektronickou formou na adresu cvc.jmatias@gmail.com:
meno a priezvisko, dátum narodenia a klub, oddiel popr. inú organizáciu, za
ktorú hráč bude súťažiť najneskôr do 2. 3. 2017 24:00 hod. Neprihlásení hráči
nemusia byť prijatí do turnaja!
Ubytovanie:

v cene 10 € na osobu bez ohľadu na vek zabezpečí usporiadateľ pri počte
záujemcov 5 a viac na Nižnej Úvrati 26 v Košiciach, pol hodiny autobusom
MHD od hracej miestnosti.

Informácie:

Ján Matiaš, 0944 002 617, cvc.jmatias@gmail.com

!!! V prípade záujmu aspoň desiatich hráčov z Fide Rtg do 2199 sa môže uskutočniť 6-kolový
turnaj so zápisom Levie srdce 2017 „A“ švajčiarskym systémom, tri partie denne od 9:00 do
18:00, 2 x 60 min. + 30 s na ťah Bronstein za príplatok 1,5 € pre FIDE a SŠZ. Hore uvedený
turnaj by potom mal názov Levie srdce 2017 „B“. Ceny by sa rozdelili medzi oba turnaje.
Poučenie o BOZP sa uskutoční na Orgovánovej 5 dňa 6. 3. 2017 o 08:55 hod.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.
V Košiciach 26. 1. 2017

..............................................
Bc. Ján Matiaš

..............................................
PaedDr. Alena Mocná

hlavný rozhodca

riaditeľka CVČ

