VII. ročník OPEN REINTER 2019
Šachový turnaj jednotlivcov a putovný pohár klubu REINTER
Usporiadateľ:

Šachy REINTER, n. o.

Riaditeľ turnaja: Ing. Jaroslav Pčola
Rozhodca:

Marianna Aľušíková

Termín:

7. – 9. 6. 2019

Miesto:

Budova OPP, Tolstého 102/3, Humenné

Hrací systém:
švajčiarsky systém na 7 kôl podľa pravidiel FIDE.
Výsledky budú zaslané na ratingovú listinu FIDE, aj na zápočet na LOK SR.
Právo účasti:

hráči s ELO FIDE max 2199

Tempo hry:
2 x 60 min. + 30 sekúnd/ťah so zapisovaním partie, čakacia doba na
súpera je 30 min.
Kritériá pre určenie poradia pri rovnosti bodov:
Buchholz bez výsledku 1 hráča s najnižším bodovým ziskom počítaný zo skutočných
bodov, Fide body (progres), počet výhier, vzájomný zápas, dodatkový skrátený zápas
pre určenie poradia na medailových miestach.
Cenový fond: 300 EUR + vecné ceny
Celkové poradie
kategória senior
1. miesto
100 EUR
30 EUR
2. miesto
70 EUR
15 EUR
3. miesto
50 EUR
5 EUR
4. miesto
20 EUR
5. miesto
10 EUR
SPOLU
250 EUR
50 EUR
Do kategórie senior sa zaraďujú hráči narodení do 31.12.1958 a starší
Vecné ceny: najlepšia hráčka, najlepší hráč s Elom 1000 a cena pre najlepších hráčov vo
vekových skupinách podľa účasti. Ceny sa nekumulujú.
Štartovné: 12 €
Prihlášky: sachy@reinter.sk, 0902 99 88 54

VII. ročník OPEN REINTER 2019
Šachový turnaj jednotlivcov a putovný pohár klubu REINTER
Program turnaja:
7.6.2019 Piatok

8.6.2019 Sobota

9.6.2019 Nedeľa

13:00 – 14:00 - prezentácia
14:10 – 14:25 - otvorenie turnaja
14:30 - 18:00 - 1. kolo
18:00 – 21:00 - 2. kolo
08:00 – 11:30 - 3. kolo
11:30 – 12:00 obedňajšia prestávka
12:00 – 15:30 - 4. Kolo
15:30 – 19:00 - 5. kolo
08:00 – 11:30 - 6. kolo
11:30 – 15:00 - 7. kolo
15:00 – vyhodnotenie turnaja

Stravovanie:
je možné len v reštaurácii priamo v budove hracej miestnosti
v cene 3,6 €/obed, ktorý si hradí každý hráč individuálne. Záujem o obedy (sobota) počas
turnaja je nutné nahlásiť najneskôr pri prezentácii.
50 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín GVP.
100 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín LIDL.
Občerstvenie počas turnaja zabezpečí organizátor (tyčinky, keksy, chipsy, káva, čaj a
iné). Večere je nutné zabezpečiť si individuálne.
Ubytovanie:
 Hotel Alibaba – cena 33/noc/osoba (www.hotelalibaba.sk)
 Internát Hotelovej akadémie a Penzión Siesta v cene 9 € / osoba / noc (0905584061)
 Apartmány Bunker Pub – ubytovanie apartmánového typu s možnosťou viac lôžkových
izieb v cene od 10 €/osoba/noc.
 Ubytovanie Rubín – ubytovanie v súkromí pre max 9 osôb v cene 12 € /osoba /noc
 Penzión Proxima - 2-posteľová izba 24 €/noc (www.penzionproxima.com)
 Penzión Millenium Café - 2-posteľová izba 35 €/noc, 10 min od hracej miestnosti
 Penzión Aston – ubytovanie aj vo viac lôžkových izbách v cene cca 18 € / osoba / noc
Parkovanie:

v areáli budovy

Informácie o turnaji: Kapacita turnaja je obmedzená na 80 osôb.
Uprednostňujeme skôr prihlásených, všetky finančné ceny sú garantované pri účasti
min. 50 účastníkov. Organizátor má právo na zmenu propozícii.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!!!

