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XIX. DÚBRAVSKÝ Trojkráľový turnaj
v rapid šachu so zápočtom na FIDE
Miesto:
Hrací systém:
Prezentácia:
Kapacita miestnosti:
Prihlášky:

Štartovné:

Ceny:

Bratislava - Dúbravka, Kultúrne stredisko Fontána, Ožvoldíkova 12
švajčiarsky, 9 kôl, 2 x 15 min. na partiu a hráča, podľa pravidiel
FIDE, žrebovanie počítačom.
sobota 5. 1. 2019 od 8:15 do 8:45
104 hráčov, prednosť účasti majú skôr prihlásení hráči.
zaslať na adresu jan.vavrak@gmail.com do 4. 1. 2019, resp. 0905 131 802
Prihlásiť sa možno aj v piatok v klube na Bazovského ulici, 17.00-22.00

Neprihlásení donesú súpravu a hodiny, alebo príplatok 2€
Prihlášku môžete skontrolovať na http://www.chess-results.com
6€
5 € hráči 12 – 17 a 65 - 70 rokov
4 € hráči Tatrana a nad 70 rokov
3 € ženy
2 € hráči do 12, ZŤP
1 € hráči do 7 rokov
Cenový fond (v hodnote 215€) pre najlepších v jednotlivých
kategóriách (aspoň 3 účastníci):
Hlavná cena: (50€, 35€, 25€)
Kategórie: st. žiaci (do 15 rokov), ml. žiaci (do 10 rokov), juniori
(do 20 rokov), seniori (70+), ml. seniori (65+), ženy a najlepší
z Tatranu (poukážky pre nákup v Tesco v hodnote 15€).
Ceny sa nedelia, bez súbehu.

Riaditeľ turnaja:
Rozhodca:
Technický riaditeľ (zabezpečenie):

Ľuboslav Škoviera
Michal Vrba
Ján Vavrák

Poradie určuje:
1.
počet bodov
2.
vylepšený Buchholz (škrtá sa najhorší)
3.
počet výhier
4.
postupové body
5.
vzájomná partia a čierna farba vo vzájomnej partii
Hodiny sa spúšťajú na začiatku kola na pokyn rozhodcu, bez ohľadu na prítomnosť
hráčov. Čakacia doba 15 minút.
Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť hráča do turnaja, pokiaľ nie je vopred prihlásený.
Hráč, ktorý nemá FIDE ID môže hrať iba vtedy, ak prinesie vyplnené tlačivo registrácie hráča
a doklad o zaplatení/hotovosť 16€:
http://www.chess.sk/download/dokumenty/1437903055tlacivo_registraciahraca.pdf

Časový rozpis:

9.00 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.30
15.00

1. – 5. kolo
občerstvenie
6. – 9. kolo
slávnostné ukončenie

