Šachový klub Komplet Trnava-Modranka, IČO 42154456,
Regionálna šachová akadémia TIRNAVIA šachových nádejí
I.Krasku 33, 917 05 Trnava-Modranka
modranka-sach@wbl.sk, www.modranka-sach.wbl.sk

ŠACHOVÝ KLUB ŠK KOMPLET TRNAVA-MODRANKA,
REGIONÁLNA ŠACHOVÁ AKADÉMIA TIRNAVIA ŠACHOVÝCH NÁDEJÍ
S PODPOROU MESTA TRNAVA
z poverenia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu
USPORIADAJÚ

MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014
V RAPID ŠACHU DRUŽSTIEV STARŠÍCH ŽIAKOV
TRNAVA, 31. 05. 2014

PROPOZÍCIE:
Dátum konania:
Miesto konania:

31. máj 2014 (sobota)
Mestská športová hala Trnava, Rybníková ulica 15, Trnava

Riaditeľ turnaja:

Ing. Július Gajarský, tel.: 0910 673 122,
julius.gajarsky@gmail.com, modranka-sach@wbl.sk

Záštita nad podujatím:
Garant za SŠZ:
Hlavný rozhodca:

Ing. Vladimír Butko – primátor mesta Trnava
Ing. Zdenek Gregor, člen VV SŠZ
Rastislav Diviak (IA)

Právo účasti:

Registrovaní členovia SŠZ
Štvorčlenné družstvo musí byť zložené z hráčov narodených v roku 1998
a neskôr, s povinnou účasťou minimálne jedného dievčaťa. V každom družstve
môže byť jeden náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden hráč
registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na základe
písomného súhlasu materského klubu. Pre hráčov s uhradeným poplatkom
Prémiového člena projektu Šach na školách v šachovom krúžku platia v zmysle
platného súťažného poriadku družstiev SŠZ čl. 5.4 tie isté podmienky ako
pre hráčov registrovaných v šachových kluboch, avšak s možnosťou doplnenia
súpisky iných klubov bez obmedzenia, t. j. nezapočítavajú sa do limitu
licenčných hráčov. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4.
šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané
v každom zápase. Rozdiel ratingov medzi hráčmi nesmie byť o 201 a viac
v neprospech vyššie umiestneného hráča.

Systém hry:

Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl, podľa pravidiel FIDE pre RAPID
šach a súťažného poriadku družstiev SŠZ, tempo hry 2 x 20 minút + 5 sek.
bonus/ťah so zápočtom na rapid FIDE listinu FRLR.

Prihlášky:

Družstvá prihlasuje zástupca vysielajúceho klubu do 25. mája 2014 pomocou
registračného formulára na www.modranka-sach.wbl.sk alebo prostredníctvom
e-mailu na adrese: modranka-sach@wbl.sk.
Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci
kapacitných možností organizátora a so zvýšeným štartovným.

Cenový fond:

Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé tri družstvá. Pre najlepších
hráčov na jednotlivých šachovniciach diplomy a vecné ceny.

Kritériá pre určenie konečného poradia:
1. Zápasové body, 2. Partiové body, 3. Počet bodov proti družstvám s rovnakým
počtom zápasových bodov, CUT 1 Buchholz hráčov.
Vklad do turnaja:

12 € za družstvo na účet do 25. 05. 2014,
20 € pri hotovostnej platbe alebo pri platbe po termíne.
Vklad do turnaja uhradiť na účet číslo: SK81 0200 0000 0024 4791 7455.
Variabilný symbol uviesť ID klubu.

Ubytovanie:

Hotel INKA, V. Clementisa 13, Trnava, GPS súradnice: N48. 377016°, E17.599624°
Ubytovanie hotelového typu 16 €/osoba a noc 2-ložková izba, resp. 14 €/osoba
a noc 3-ložková izba.
Ubytovanie v študentských izbách 10 €/osoba a noc.
Hotel NUKLEÓN, Jána Bottu 2, Trnava
Ubytovanie v cene 10 €/osoba a noc 3-lôžkové izba.

Doprava:

Autom: Parkovanie na parkovisku pri Mestskej športovej hale, Rybníková ulica.
Vlakom: Doprava zo železničnej stanice MHD linka č. 1 na zastávku Zelený kríček.
Autobusom: Doprava zo železničnej stanice MHD linka č. 1 na zastávku Zelený
kríček.
Výhodná doprava taxi: Relax Taxi v cene 2€/jazda, resp. City Taxi 1,99 €/jazda.

Stravovanie:

Pre hráčov zabezpečené malé občerstvenie a pitný režim. Pre účastníkov
podujatia bude k dispozícii bufet v športovej hale. Vedľa mestskej športovej haly
sa nachádza reštaurácia Relax. Možnosť objednať pizzu alebo obed.

Časový plán:

Sobota 31. mája 2014: 08.00 – 09.00 h Prezentácia
09.15 – 09.30 h Slávnostné otvorenie
09.45 – 17.00 h 7 kôl turnaj družstiev
cca 17.15 h Vyhlásenie výsledkov

Kontakt a ďalšie informácie:
Ing. Július Gajarský, e-mail: julius.gajarsky@gmail.com, tel.: 0910 673 122
a na stránke www.modranka-sach.wbl.sk.

Ing. Július Gajarský
riaditeľ turnaja

Mapa s umiestnením Mestskej športovej haly Trnava:

Fotografie Mestskej športovej haly:

