Slovenský šachový zväz
a
Šachový klub Prievidza
organizujú

Majstrovstvá Slovenskej republiky jednotlivcov v rapid šachu
OPEN Prievidza
3. - 5. 4. 2009
Majstrovstvá Trenčianskeho kraja jednotlivcov v rapid šachu
Turnaj je súčasťou 2. ročníka seriálu Grand Prix Slovenskej republiky v rapid šachu

Miesto konania:

Rekreačné stredisko Púšť, Prievidza

Riaditeľ turnaja:

Ing. Martin Dobrotka, telefón: 0905 360 654, e-mail: dobrotka@sachprievidza.sk

Rozhodcovia:

Ing. Jozef Lukáč, Ján Detko, Eduard Sokol

Systém hry:

Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach švajčiarskym systémom na 9 kôl s tempom
hry 50 minút na partiu + 10 sek. bonus za každý vykonaný ťah pre každého hráča so
zapisovaním a zápočtom na LOK SR.
O poradí rozhoduje:
1. Počet bodov 2. Buchholz 3. Progres 4. Priemerný rating súperov 5. Počet výhier.

Vklad do turnaja:

14,- € (421,76 Sk)
8,- € (241,01 Sk) seniori ročník 1948 a starší, mládež ročník 1991 a mladší
0,- € (0,00 Sk) prihlásení hráči a hráčky uvedení na listine talentov SŠZ
hráči ŠK Prievidza majú 50% zľavu zo štartovného

Časový plán:

3.4.2009 Piatok
4.4.2009 Sobota
5.4.2009 Nedeľa

Cenový fond:

14,00 – 16,15
16,30 – 20,45
08,30 – 12,45
14,30 – 18,45
08,30 – 15,00
15,15

prezentácia
1. a 2. kolo
3. a 4. kolo
5. a 6. kolo
7. až 9. kolo
vyhodnotenie a záver

Garantované finančné ceny MSR 1.170 € (35.247,42 Sk), MTSK 100 € (3.012,60 Sk),
vecné ceny 294 € (8.857,04 Sk).
I.: 340,- € (10.242,84 Sk) II.: 250,- € (7.531,50 Sk) III.: 160,- € (4.820,16 Sk)
IV.: 120,- € (3.615,12 Sk) V.: 90,- € (2.711,34 Sk) VI.: 70,- € (2.108,82 Sk)
VII.: 50,- € (1.506,30 Sk) VIII.: 40,- € (1.205,04 Sk) IX.: 30,- € (903,78 Sk)
X.: 20,- € (602,52 Sk) XI.-XV.: predplatné časopisu Moderný šach na rok 2009
Kategórie (9): víťaz získa predplatné časopisu Moderný šach na rok 2009
ženy, seniori (ročník 1948 a starší), juniori, juniorky (ročník 1989 a mladší),
žiaci, žiačky (nar. po 1.9.1994)
LOK < 1500; LOK 1501 - 1750; LOK 1751 - 2000
Ceny sa nedelia, súbeh cien nie je možný .
Samostatne budú vyhodnotení najúspešnejší jednotlivci registrovaní v regióne Trenčín:
I.: 50,- € (1.506,30 Sk) II.: 30,- € (903,78 Sk) III.: 20,- € (602,52 Sk).

Prihlášky:

Prihlášky zasielajte na adresu riaditeľa turnaja e-mailom, v prihláške uveďte meno hráča
a dátum narodenia. Prihláška bez navýšenia vkladu je akceptovaná po prijatí
úhrady vkladu do 31. 3. 2009 na účet ŠK Prievidza 1900724658 / 0200, VS v tvare
dátumu narodenia DDMMRRRR. Prihlásení po tomto termíne a pri platbe v hotovosti
pri prezentácií je vklad do turnaja zvýšený o 4,00 € (120,50 Sk).

Doprava:

Do areálu RS Púšť sa dostanete autom podľa priloženej mapy alebo spojom MHD č. 18,
odchod z autobusovej stanice piatok o 14,50 hod., (cesta trvá cca 10-15 min.)
v nedeľu odchod z RS Púšť o 15,05 hod. alebo 17,15 hod.

Ubytovanie:

Turistická ubytovňa RS Púšť (www.pust.sk) poskytuje jednoduché ubytovanie so
sociálnymi zariadeniami na každom podlaží. Súčasťou je spoločenská miestnosť s TV a
digitálnym satelitom. Ubytovanie je možné v 5-lôžkových (3x), 3-lôžkových (7x), 2lôžkových (27x) a 1-lôžkových (2x) izbách. Celková kapacita cca 90 miest. RS Púšť
poskytuje športové a relaxačné služby:
- sauna, masáže, hydromasáž, solárium, biliardový salónik, stolný tenis
- tenisová hala, basketbalové, futbalové a volejbalové ihriská
Požiadavky na ubytovanie (meno, bydlisko, dátum narodenia, číslo OP) je potrebné
nahlásiť riaditeľovi turnaja najneskôr do 27. 3. 2009.
Cena za ubytovanie v turistickej ubytovni: 3,98 € (120,-Sk) / 1 osoba / 1 deň
Miestny poplatok za ubytovanie je vo výške: 0,75 € (22,59 Sk) / 1 osoba / 1 deň.
V prípade záujmu a po vyčerpaní kapacity je možné zabezpečiť ubytovanie v Prievidzi.

Stravovanie:

Reštaurácia s celodennou prevádzkou, stravovanie je možné formou polpenzie, plnej
penzie s jednotným menu alebo výberom z jedálneho lístka, k dispozícií je aj denný bar.

Konverzný kurz:

1 EUR = 30,1260 SKK

Partneri a sponzori:

