Seriál turnajov moldavskej particky on-line no.3
Päť hodnotených turnajov, ktorých výsledky sa spočítajú do celkového poradia.
Štartovné:
chuť do hry, prípadne ak chce niekto prispieť do cien
Ceny:
1. miesto 25€
2. miesto 20€
3. miesto 15€
+ najlepší/ia hráč/ka do 15 rokov 10€
Hlavným sponzorom série no.3 je JT Reality Moldava nad Bodvou.
Ďalšie ceny pre prvých troch celkového poradia a troch najlepších juniorov:
5% zľava na nákup v šachovom obchode.
https://www.sachovyobchod.sk
https://www.esachovyobchod.cz

Hracie dni:
22.04.2021 o 17:00 – swiss 2x5+2 – 7kôl
29.04.2021 o 17:00 – swiss 2x3+2 – 11kôl
06.05.2021 o 17:00 – aréna 2x7+0 – 1hod. 30min.
13.05.2021 o 17:00 – swiss 2x2+1 – 13 kôl
20.05.2021 o 17:00 – aréna 2x5+0 – 1hod. 30min.
Každý turnaj je navrhnutý tak, aby trval cca 90 minút + - .
(drobné zmeny podľa situácie – iné poradie turnajov, predĺženie – skrátenie turnajového
času)
Systém bodovania:
Za každého hráča, ktorého necháš pod sebou v konečnom poradí turnaja dostávaš 1bod
+ bonus za umiestnenie: 1.miesto + 3b, 2.miesto + 2b, 3.miesto + 1bod.
Príklad: z 20 súťažiacich v danom turnaji si skončil na 2.mieste. Získaš tak za 18 hráčov
pod tebou 18 bodov + 2 body za 2.miesto.
Nie je povinné odohrať všetky turnaje. Započítajú sa tie, ktoré si odohral.
Pozor, aby sa práve turnaja, ktorého sa nezúčastníš, zúčastní rekordný počet hráčov
lebo tak stratíš možnosť získať väčší počet bodov.
Pomocné kritériá pri nerozhodnom sčítaní:

1. Celkový počet získaných bodov vo všetkých odohratých turnajoch (výhra 1 bod,
remíza 0,5 boda a prehra 0 bodov)
2. Celkový počet víťazstiev (iba výhry)
3. Sčítanie všetkých bucholzov

Priebežné výsledky budú aktualizované a zverejnené vo fóre moldavskej particky v čo
najkratšej dobe.

Pamätaj: Nie je dôležité vyhrať, ale hrať tak, aby si bol prvý.

Dôležité!! Hráči alebo hráčky do 15 rokov, ktorí/é sa zúčastnia seriálu nech mi oznámia,
že patria do tej kategórie buď správou pre robosza na lichess alebo na
rszaszak@gmail.com, aby som si to poznačil inak nemusia byť správne zaradení.
Víťazom bude výhra odoslaná na ich osobný účet bankovým prevodom, preto budú
výhercovia oslovení po záverečnom sčítaní.
Pre uplatnenie si výhry zo šachového obchodu je potrebné zaslať mail na moju vyššie
uvedenú mailovú adresu.
PS: prípadné chyby alebo nedostatky mi nahláste a majte strpenie. Ďakujem.

Robo Szaszák alias robosza

