ŠK Modra v spolupráci s www.sachovepomocky.sk
vás pozývajú na

LJ SLOVAK OPEN 2021
Riaditeľ turnaja:

Ján Kišon

Hlavný rozhodca:
Pomocný rozhodca:

IA Karol Pekár
Ema Romanová

Miesto:

Hotel Sorea*** Liptovský Ján

Termín:

17.6.-20.6.2020

Systém:

Švajčiarsky na 7 kôl pre hráčov s maximálnym ratingom 2199 FIDE, tempo 60
min. + 30 sekúnd na každý́ ťah. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet FIDE
ratingu.
Pomocné hodnotenie: 1.buchholz, 2. upravený buchholz (bez najhoršieho
výsledku), 3.vzájomný zápas, 4.počet víťazstiev, 5. Armagedon (v prípade že
ide o ceny). Čakacia doba je 30 minút od stanoveného začiatku kola.
Všetky záležitosti týkajúce sa pravidiel hry sú v právomoci hlavného
rozhodcu. Rozhodnutia hlavného rozhodcu počas trvania turnaja sú
konečné.

Cenový fond:

Celkový cenový fond 2500€
Hlavné finančné ceny v OPEN turnaji spolu vo výške 1300 €
I.400€, II.300€, III.250€, IV. 200€, V. 150€
Poukážky na nákup na www.sachovepomocky.sk spolu vo výške 1200 €
V kategóriách:
Žena
I.100€, II.70€, III.30€
Seniori (r.n. 1961 a starší)
I.100€, II.70€, III.30€
Juniori (r.n. 2003 a mladší)
I.100€, II.70€, III.30€
Rating do 1900
I.100€, II.70€, III.30€
Rating do 1700
I.100€, II.70€, III.30€
Rating do 1500
I.100€, II.70€, III.30€
Súbeh cien medzi kategóriami nie je možný, hráč berie vždy
najhodnotnejšiu z daných cien. V prípade, že ceny majú rovnakú
hodnotu, ceny sa prideľujú v poradí: Žena, Senior, Junior, Rating do
1900, Rating do 1700, Rating do 1500. Ceny v kategóriách sú platné,
iba ak v danej kategórii súťažilo najmenej 6 hráčov. Pri nižšom počte
môžu byť ceny v tejto kategórii krátené.
Každý účastník ktorý sa zúčastní vyhodnotenia obdrží vecnú cenu.

Prihlášky:

Vyplnený formulár je potrebné zaslať do 11.6.2021, prihlášky budú
akceptované iba po úhrade vkladu. Za prihlášky doručené po tomto termíne
poplatok +10 €. Po tomto termíne nevieme zaručiť ubytovanie v hoteli.
Ubytovanie v hoteli Sorea Liptovský Ján bude rezervované až po uhradení
turnajového vkladu. V prípade väčšieho počtu prihlásených, o zaradení hráča
do turnaja a rezervácií ubytovania rozhoduje deň úhrady vkladu. Pri platbe za
viaceré osoby v prihláške uveďte menovitý rozpis. Vklad prosíme poukázať na
Unicredit banku SK3511110000007001724002, ako variabilný symbol uveďte
dátum narodenia a do poznámky mená účastníkov.

Harmonogram:

Štvrtok 17.6

Piatok 18.6

Sobota 19.6

Nedeľa 20.6

Registrácia
1.kolo
Večera
Raňajky
2.kolo
3.kolo
Večera
Raňajky
4.kolo
5.kolo
Večera
Raňajky
6.kolo
7.kolo

13:00-15:30
16:30
18:00-20:30
07:30-10:00
09:30
16:30
18:00-20:30
07:30-10:00
09:30
16:30
18:00-20:30
07:30-10:00
09:00
14:00

Cenník :
Popis
Štartovné
Pobyt sprievodnej osoby
Štartovné s pobytom
Štartovné s pobytom na samostatnej izbe

Cena
30€
150€
170€
200€

Pobyt zahŕňa:
3x ubytovanie na dvojlôžkovej izbe standard v Hoteli SOREA MÁJ, 3x
polpenzia (raňajky a večera formou bufetových stolov, začína sa 17.6. večerou a končí 20.6.
raňajkami), voľný vstup do hotelového bazéna (Termálna voda vo vnútorných bazénoch Hotela
SOREA MÁJ pochádza priamo z termálneho prameňa Rudolf. Teplota vody má 26 až 29 °C, je
mineralizovaná a kyslá, podľa obsahu plynov je silno uhličitá a stredne sírovodíková. Voda má
priaznivé účinky na dýchacie cesty, pohybové ústrojenstvo (reuma, kĺby), kožné problémy (ekzémy,
alergie). Pravidelný pobyt vo vode navodzuje prirodzený oddych tela a podporuje dobrý spánok.) +
jeden vstup do sauny.

Každý účastník obdrží celoročnú 25 % zľavu na nákup v šachovej predajni
https://www.sachovepomocky.sk/ od spoločnosti JAVES,s.r.o.

