
Šachový klub Belá nad Cirochou Vás pozýva

na 14. ročník Vianočného šachového turnaja

Termín: 28.12.2022 (Streda)

Miesto: Motorest Belá nad Cirochou (Osloboditeľov 685/50 - pri

potravinách Coop-Jednota)

Prihlášky: do 27. 12. 2022 do 12:00,  cez formulár: https://forms.gle/qwUuHcXMiFaaNTcL6,

prípadne na e-mail organizátora (uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia a FIDE ID (ak ho

daný účastník má pridelené)).

Neprihlásení hráči nemusia byť z kapacitných dôvodov prijatí do turnaja.

Organizátori, kontakt:

Michal Valko, mail: valko.miso111@gmail.com, tel: 0908 305 293

Tomáš Harvan, mail: tomhar007@gmail.com, tel: 0917 807 598

Turnaj B - pre deti a mládež
Systém hry: švajčiarsky, 7 kôl, 2 x 15 min na partiu, bez zápočtu na fide rapid alebo LOK SR

Štartovné: 1€

Právo účasti: narodení 1.1.2008 a mladší s ratingom maximálne 1400 ELO

Ceny: Poháre, medaily, diplomy a vecné ceny. Kategórie budú vyhlásené v priebehu turnaja.

Časový harmonogram: 13:00 - 14:30 - Prezentácia

14:30 - Otvorenie turnaja

14:45 - Začiatok 1.kola

Pauza na guláš po 3. alebo 4. kole podľa priebehu turnaja

18:30 - Predpokladaný koniec

Vyhodnotenie 10 minút po skončení poslednej partie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto harmonogramu podľa potrieb turnaja.

https://www.google.com/maps/place/Oslobodite%C4%BEov+685%2F50,+067+81+Bel%C3%A1+nad+Cirochou/@48.9780034,22.1034791,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47394c311659d38d:0xe3b63b9fe877ffdb!8m2!3d48.9780453!4d22.1047597
https://forms.gle/qwUuHcXMiFaaNTcL6


Turnaj OPEN
Systém hry: švajčiarsky, 9 kôl, 2 x 10 min na partiu, bez zápočtu na fide blitz alebo LOK SR

Štartovné: 4€, zľ. kat. 2€ (v cene štartovného je aj guláš)

Právo účasti: bez obmedzení

Časový harmonogram: 13:00 - 14:30 - Prezentácia

14:30 - Otvorenie turnaja

14:45 - 16:30 - 1. - 5. kolo

16:30 - 17:00 - Pauza na guláš
17:00 - 18:30 - 6. - 9. kolo

Vyhodnotenie 10 minút po skončení poslednej partie

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tohto harmonogramu podľa potrieb turnaja.

Hodnotenie: O poradí rozhoduje celkový počet bodov. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí

výsledok vzájomných partií, upravený Buchholz, Plný Buchholz, postupové body, žreb

Ceny: Poháre, diplomy a finančné ceny pre prvých troch v celkovom poradí.

Diplomy a vecné ceny v kategóriách:

● Ženy

● Seniori nad 60 rokov (nar. 1.1.2004 a neskôr)

● Juniori do 18 rokov (nar. 1.1.2004 a neskôr)

● Žiaci a žiačky (nar. 1.1.2007 a neskôr)

● Najlepší Beľan

Súbeh cien nie je povolený.

Kategória je platná, ak je v nej aspoň 6 hráčov.

Každý účastník turnaja súhlasí s výrobou audio a videozáznamov a fotografií a ich použitím na propagáciu.


