Šachový oddiel TJ Slovan Gelnica a CVČ Gelnica
usporiada dňa 22.5.2016
25. ročník turnaja v bleskovom šachu

POHÁR OSLOBODENIA
pod záštitou primátora mesta Gelnica
Dátum

: 22.5.2015 (nedeľa)

Miesto

: Základná škola Gelnica (smerom do centra cca 250 m od železničnej stanice – 5 min.)
http://www.gelnica.chess.sk/mapamesta2prewww.jpg

Prezentácia

: do 9:20 hod.

Začiatok

: o 9:45 hod. (predpokladaný koniec cca 14:15 hod.)

Spoje

: autobus: Margecany 8:45 – Gelnica, ar.OSP 9:00 , vlak O: Margecany 8:08 – Gelnica 8:19

Systém hry

: A turnaj – bleskový šach 2 x 5 min., švajčiarsky sys., 15 kôl
B turnaj – rapid šach 2 x 15 min., každý s každým al. švajčiarsky sys., 7 kôl

vlak R: Košice 8:08 - Kysak 8:20 - Margecany 8:36
vlak O: Prešov 7:42 - Kysak 8:06
autobus: Košice, AS 7:20 - Gelnica, ar.OSP 8:46
vlak R: Poprad 7:20 - SNV 7:42 - Margecany 8:09
späť: autobus: Gelnica, ar.OSP 14:50 – Margecany 15:00, vlak O: GL 13:41, 15:21 – Marg
13:52, 15:32, Margecany - smer KE 14:06, R15:24, 15:57, smer SNV,PP 14:06, R14:38,
R15:49, 16:06, R16:38
bez záruky - z internetu www.cp.sk

pravidlá šachu FIDE

Právo účasti

: A turnaj – bez obmedzenia
B turnaj – neregistrovaní a registrovaní s max. ratingom súčasným alebo
minulým 1399 (OK SŠZ al. FIDE rating)

Štartovné

: 5 EUR - účastníci A turnaja
1 EUR - účastníci B turnaja a žiaci nar. 1.1.2000 a neskôr, hrajúci v A turnaji
pre vopred prihlásených sú v cene štartovného zahrnuté párky a káva resp. čaj

Prihlásenie

: do 20:00 hod. v piatok 20.5.2016 na adrese Turzák Milan, mobilný telefón
0902227933, e-mail: mt.lms@centrum.sk, uveďte aj predpokladaný spôsob dopravy,
prihlásenie nie je podmienkou pre účasť v turnaji, avšak pozri upozornenie a štartovné.

Ceny

: A turnaj – 1. cena 50 EUR, 2. cena 35 EUR, 3. cena 25 EUR a najlepší hráč
s ratingom (FIDE aj OK) menej ako 2000, 1800 a 1600 – vecná cena,
súbeh 1., 2. , 3. ceny s ďalšími cenami sa vylučuje,
pri vyššom počte účastníkov ako 50 usporiadateľ navýši počet cien.

B turnaj – 1. – 3. cena – vecná cena
Doterajší
víťazi

: 1986 - TOKÁR Z., 1987 - MRVA Vl., 1988 a 1989 - REGEC V.st.,
1991 - KOVAĽ A., 1992 - KOHÚT M., 1994 a 2000 - KOTAN L., 2007 SVOBODA S., 1990, 2003, 2005, 2006 a 2009 - MANÍK M., 1993,
1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2008, 2015 - ZAMBOR N.

Upozornenie

: Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách. Dvaja hráči z
jedného oddielu sú povinní doniesť so sebou šachovú súpravu a šachové
hodiny (podmienka účasti pri nedostatku šachového materiálu), šach. materiál
bude usporiadateľom zabezpečovaný iba pre prihlásených neregistrovaných
šachistov. Prihlásení majú prednosť pri naplnení kapacity hracej miestnosti
alebo nedostatku materiálu.
Tešíme sa na Vašu účasť !

