MČ Ťahano
Ť
ovce ob
bec a 1. ŠK Koošice
pod záštiitou staarostu obce Jána Niiguta
orou M
MČ Sídllisko Ťahano
Ť
ovce
a podpo
usp
poriada v sobotu
u 26. 09. 2020
18. ročn
ník šacho
ového tu
urnaja Ťa
ahanovcce RAPID
D – OPE
EN

Miesto:
M

MČ
Č Ťahanovce obecc, Ťahano
ovská 28, sála kulltúrneho domu

Prrezentáccia: 800 – 845
Začiatok:
900
ystém hrry: švajčiarsky na
n 9 kôl, 2x10 miinút + 5s/ťah (Fisscher)
Sy
FIDE
Prravidlá:
E pre RA
APID šacch
Šttartovnéé:

Ceny:

- 6,,- Eur,
- 4,,- Eurá – hráči naarodení po 01.01.2
2004 (junniori), hrráči naroddení
prred 01.01
1.1960 (sseniori), držitelia
d
ZŤP, hrááči s trvaalým
poobytom v obci Ťaahanovcee
Šttartovné sa platí ppri prezen
ntácii v hotovosti
h
i.
V štartovn
nom je zaahrnuté občerstve
o
enie.
1.mieesto
2. mieesto
3. mieesto
4. mieesto
5. mieesto

75
5,- Eur
65,- Eur
55,- Eur
45,- Eur
30
0,- Eur

- najleepší senio
or 15,- E
Eur
- najleepší junio
or 15,- E
Eur

Cenový fond turnaja je 300,- Eur a vecné ceny. Ceny nemožno
kumulovať.
Prihlášky: prihlásiť sa možno do 24.09.2020 na e-mailovej adrese:
kamil.haraj@gmail.com. Neprihlásení nemusia byť prijatí do turnaja.
Informácie: Kamil Haraj, tel.: 0907 942 432
Špeciálne ustanovenia:
Kapacita turnaja je 60 hráčov. Hráči nad limit (kapacitu) nemusia byť prijatí
do turnaja. Zrakovo postihnutí hráči si musia (ak ho potrebujú) zabezpečiť
pomocníka.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícii.
Registráciou do turnaja účastník súhlasí s fotením a ich použitím na
propagáciu.
Účastníci turnaja sú povinní dodržiavať platné hygienické opatrenia podľa
aktuálneho nariadenia hlavného hygienika SR.
Turnaj nebude zaslaný na zápočet FIDE elo.
Doprava: autobusová linka č.25 (výstup pri kostole v obci) alebo autobusová
linka č.10, resp. 27 s výstupom na konečnej zastávke „Madridská“ a pešo dolu
kopcom do obce - cca 3min.
Tešíme sa na Vašu účasť!

