Pozývame Vás na 4. ročník turnaja

FIDE OPEN ORAVICE – ZÁPADNÉ TATRY
s právom účasti pre hráčov
s FIDE ratingom k 1.5.2019 do 2200
Termín:

10. - 12.5.2019

Miesto konania:

CHATA ORAVICE, Oravice 365

Organizátor:

DMS Žilina, Daniel Gažo

Hrací systém:

otvorený turnaj na 7 kôl švajčiarskym systémom.

Turnaj bude započítaný na FIDE a LOK SR.

Hracie tempo:

60 minút na partiu pre každého hráča + 30 sekúnd za každý ťah.
Čakacia doba je 60 minút.

Vklad:

15,- € za hráča (prihlásení po 8.5.2019 - 20,- €)

Prihlášky:

prijíma Michal Kopera – mailom : kopera@sepia.sk,
alebo telefonicky na čísle 0910 531 931.
V prihláške uviesť : meno, priezvisko, dátum narodenia, rating, klub,

ID FIDE, požiadavku na ubytovanie a stravovanie

Právo účasti:

Každý hráč musí mať pred turnajom pridelené identifikačné číslo
(ID FIDE) príslušným šachovým zväzom a uhradený členský
poplatok. Hráč bez ID FIDE nebude zaradený do turnaja.

Rozhodca:

Michal Kopera (1. trieda)

Cenový fond:

Garantovaná prvá cena vo výške min. 100,- €
Minimálne 4 hlavné ceny. Ceny sa nedelia, je povolený súbeh cien.

Program :

10. 05. 2019 (piatok)
prezentácia

11.30 – 12.15

1. kolo

13.00 – 16.30

2. kolo

17.00 – 20.30

11. 05. 2019 (sobota)
3. kolo

08.30 – 12.00

4. kolo

13.00 – 16.30

5. kolo

17.00 – 20.30

bleskový turnaj dvojíc

21.00 – 23.30

12. 05. 2019 (nedeľa)
6. kolo

08.30 – 12.00

7. kolo

13.00 – 16.30

Vyhodnotenie cca. 15 min. po ukončení posledného kola
Štartová listina a výsledky:

Poradie určuje:

http://chess-results.com/tnr421339.aspx

1.

vyšší počet získaných bodov,

2.

vyšší stredný Buchholz,

3.

vyšší Sonneborn – Berger,

4.

vyšší výkon (Rating Performance).

Ubytovanie :

CHATA ORAVICE

a strava

strava plná penzia

10,- € / osoba / deň

ubytovanie

10,- € / osoba / noc

2-, 3-, 4- posteľové izby (izby majú umývadlo s pitnou vodou, spoločné
sociálne zariadenia na každom podlaží)
Možnosť predĺženia pobytu v tých istých cenách ako počas turnaja.

Využite príjemné prostredie Západných Tatier a návštevu Thermal Aquaparku
priamo v obci Oravice len 200 m od hracej miestnosti vo zvýhodnenej cene
vstupného do vonkajších bazénov - 2 € za vstup (cena platí pre hráčov aj
doprovodné osoby)

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny.

