OTVORENÝ
BLESKOVÝ TURNAJ
počas MSR
v šachu amatérov
otvorený turnaj so zápočtom na FIDE Blitz rating

Termín:

22. júl 2017 (sobota) od 19:00 do 22:10

Organizátor:

Topoľčiansky šachový klub

Miesto:

Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany
(https://goo.gl/maps/3S34sjH7uV12)

Organizačný výbor:

Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (riabov@chess.sk)
PhDr. Vladimír Franc (rozhodca 1. triedy, FIDE ID: 14941120) – hlavný rozhodca

Právo účasti:

Otvorený bleskový turnaj aj pre hráčov mimo turnaja MSR v šachu amatérov, a
zároveň bez akéhokoľvek obmedzenia ratingu.

Hrací systém:

Švajčiarsky systém na 13 kôl hracím tempom 2 x 3 min + 2 s na ťah podľa
pravidiel FIDE pre Blitz tempo hry. Čakacia doba na príchod k partii sú 3 minúty od
začiatku kola. Turnaj sa počíta na FIDE Blitz ratingovanie.

Cenový fond:

V súhrne: 300 €
1. miesto – 100 €
2. miesto – 60 €
3. miesto – 50 €
4. miesto – 40 €
5. miesto – 20 €
Rating do 2000 (vrátane) – 10 €
Rating do 1800 (vrátane) – 10 €
Rating do 1600 (vrátane) – 10 €
Ceny sa môžu kumulovať, s výnimkou cien naprieč ratingovými kategóriami.

Štartovné:

5 € - pre účastníkov turnaja MSR v šachu amatérov
6 € - ostatní

Prihláška:

V elektronickej forme na riabov@chess.sk, vyplnením tohto formulára:
https://goo.gl/forms/nbZZueJFhRdNMsPW2 alebo telefonicky na čísle 0911 478 959 –
pre tých, ktorí nehrajú MSR v šachu amatérov do 21. júla 2017.

Hodnotenie:

Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje: 1. Stredný
Buchholz 2. Buchholz 3. Počet výhier 4. Vzájomné partie.

Časový plán:

22. júla 2017 (sobota)
Prezentácia
Otvorenie turnaja
Priebeh turnaja
Vyhodnotenie

Poznámka:

19:00 – 19:25
19:25 – 19:30
19:30 – 22:00
22:05 – 22:10

Parkovanie zdarma pred Domom kultúry.
Záujem o ubytovanie hlásiť najneskôr do 21. júla.
Aktualizovaný zoznam prihlásených:
http://chess-results.com/Tnr292487.aspx?lan=4

Miesto turnaja (Dom kultúry):

Odkaz na Google mapu: https://goo.gl/maps/3S34sjH7uV12

