Slovenský šachový zväz, Mesto Vysoké Tatry a

Šachový klub ŠK Slovan Bratislava
usporiadajú v dňoch 27.5. – 3.6.2017
www.chess.sk

www.vysoketatry.sk

Majstrovstvá SR seniorov 2017
Miesto:
Termín:
Riaditeľ:
Systém:

Tatranské Matliare, hotel Hutník, pozri na Internete
27.5. – 3.6.2017
Gustav Šturc, hlavný rozhodca Peter Falťan, rozhodca Ján Murín
Švajčiarsky systém na 9 kôl, 90 min/40 ťahov + 15min do konca partie, bonifikácia 30 sek. za ťah (pre každého hráča). Čakacia doba
1 hod. Výsledky turnajov budú zaslané na zápočet ratingu FIDE a LOK.
Právo účasti: Turnaj 50+ - seniori 50 rokov a viac (narodení 1967 a skôr), Turnaj 65+ - seniori 65 rokov a viac (narodení 1952 a skôr)
Prihlášky:

zaslať najneskôr do 30.4.2017 na adresu usporiadateľa (viď dole), súčasťou prihlášky je aj úhrada pobytu. Účastníci požadujúci
ŠÚD sa musia prihlásiť do 20.4.2017. Hráči prihlásení po tomto termíne budú zaradení do turnaja len v prípade voľných miest
a platia vklad vyšší o 3 €. V prihláške je potrebné uviesť, o aký pobyt máte záujem! Vklad prosíme poukázať na dole uvedenú
banku, ako variabilný symbol (referenciu platiteľa) uveďte svoj dátum narodenia (RRMMDD). Neposielať na účet poštovou
poukážkou !! (nemožnosť identifikácie odosielateľa).
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Ubytovanie a stravovanie: 2-lôžkové izby v hoteli **Hutník II., (hotel Hutník I. je v tomto termíne v rekonštrukcii)
Program:

Druh pobytu
1
2
3
4
5

Vklad:

Pobyt so ŠÚD
Seniorský pobyt nad 55 r. (SR + EU)
Seniorský pobyt nad 55 r. (SR + EU)
Bežní klienti
Bežní klienti

7 nocí + 6 obedov
7 nocí, polpenzia
7 nocí, plná penzia (6 obedov)
7 nocí, polpenzia
7 nocí, plná penzia (6 obedov)

Hutník II.
1x obed
153
162
5,60
195
190
7,00
232
-

Doplatok za
samostatnú izbu
25
30
30
49
49

V cene seniorského pobytu nad 55 rokov a bežní klienti je pre jednu osobu 7x ubytovanie v dvojposteľovej izbe, 7x raňajky (švédske
stoly), 7x večera – výber z jedál, V cene pobytu ŠÚD je vlastná dotácia v dňoch 28.5. (začína večerou) – 3.6. (končí raňajkami)
obedy 29.5.-2.6. (6 nocí) a za sobotu 27.5. je cena za seniorský pobyt nad 55 rokov vrátane obeda 28.5.
Miestny poplatok (daň z ubytovania) 1 €/deň zúčastnení platia priamo na recepcii, nehradia ZŤP a mládež do 18 rokov. Hráči SR
musia mať k termínu súťaže uhradené členské za rok 2017 na SŠZ, inak ho platia pri prezentácii.
Hráči: 25 €; Sprievodné osoby: 7 €

Voľný čas:

plaváreň (voľný vstup v prevádzkových hodinách), sauna, fitnes, telocvičňa, bowling, biliard, minigolf, horské bicykle, tenis, túry,
výlety. Hotel Odborár v Tatranskej Lomnici - Aqua Relax centrum - zľava na vstup 30%.

Ceny:

Turnaj 50+ aj 65+: I. cena 150 €, II. 120 €, III. 90 €, IV. 70 €, V. 60 €, VI. 50 €, VII. 40 €, VIII. 35 €, IX. 30 €, X. 25 €.
Kritériá poradia: pri rovnosti bodov ďalej rozhoduje 1.: upravený Buchholz (škrtá sa 1 najhorší, zarátanie plných bodov súpera), 2.
priemerný rating súperov, 3. počet víťazstiev, 4. úplný Buchholz (všetci súperi, zarátanie plných bodov súpera).
Traja najvyššie umiestnení seniori (v oboch turnajoch, občania SR) – medailisti M SR seniorov 2017 – dostanú prípadný doplatok
k cenám tak, aby dostali minimálne tieto ceny: I. 150 €, II. 120 € a III. 90 €.
Víťazi turnaja 50+ aj 65+, občania SR získavajú právo účasti na ME resp. MS seniorov s príspevkom SŠZ vo výške 600 €.
Kategórie: v oboch turnajoch rating do 1800, rating 1801-2000: I. 30 €, II. 20 €, III. 10 €
Mimoriadne ceny: seniori 60 a viac rokov (turnaj 50+), seniori 73-79 rokov (65+), seniori 80 a viac rokov (65+), ženy (50+, 65+):
I. cena 30 €, II. 20 €, III. 10 €. Tieto mimoriadne ceny platia pri účasti min. 5 účastníkov v danej kategórii, pri menšom počte budú
primerane krátené. Je možný súbeh maximálne dvoch cien.
Ceny dostanú iba účastníci prítomní na ukončení turnaja!

Prihlášky:

Gustav Šturc, Muškátová 8, 821 00 Bratislava, +421 (2) 4569 1240, +421 (903) 787 151; sturc@slovan-bratislava.com alebo
Karol Rückschloss, Lipová 4, 811 02 Bratislava, +421 (2) 5441 7676, +421 (907) 157 142; ruckschloss@slovan-bratislava.com

http://www.slovan-bratislava.com
Banka:

ČSOB Bratislava, Krížna 46; číslo účtu (IBAN): SK45 7500 0000 0002 0268 9563; názov účtu: Šachový klub ŠK Slovan
Bratislava; Swift: CEKO SK BXBRA; BIC: CEKOSKBX; ako variabilný symbol (referenciu platiteľa) uveďte svoj dátum narodenia
(RRMMDD). Neposielať poštovou poukážkou na účet !! (nemožnosť identifikácie odosielateľa).

