
Súkromná základná škola Cenada
vás pozýva na

Jarný šachový fes�val v CENADE,
súčasťou ktorého sú Majstrovstvá BA kraja v rapid šachu do 10, 14 a 18 rokov.

Turnaj sa koná s podporou MČ Karlova Ves pod záš�tou starostky Dany Čahojovej.

Termín: 2. apríla 2016 (sobota)
Miesto: Súkromná základná škola CENADA, Majerníková 60, 841 01 Bra�slava
GPS: (N) 48° 9′17″ (E) 17° 2′ 46″ (MHD č. 32, 33 zastávka ZŠ Majerníkova)
Riaditeľ turnaja: Mar�n Šeleng
Hlavný rozhodca: Ras�slav Diviak
Hrací systém:
Turnaj A: Pre hráčov narodených v roku 2002 a mladších bez obmedzenia ra�ngu,

pre potreby GPX (h�p://gpx.jogo.sk) sa budú zarátavať hráči s ra�ngom do 1400.
Hrá sa švajčiarskym systémom na 9 kôl, tempo hry 2x15 minút na par�u, podľa
pravidiel FIDE pre rapid šach. V rámci turnaja budú vyhlásené výsledky
Majstrovs�ev BA kraja v kategórii do 10 (nar. 2006 a ml.) a 14 rokov
(nar. 2002 a ml.).

Turnaj B: Otvorený turnaj pre všetkých záujemcov, švajčiarsky sytém na 7 kôl, tempo hry
2x20 minút na par�u, podľa FIDE pravidiel pre rapid šach, v rámci turnaja budú
vyhlásené výsledky Majstrovs�ev BA kraja v kategórii do 18 rokov (nar. 1998 a ml.).

Prihlášky:

Obsah prihlášky: Meno a priezvisko hráča, rok narodenia, klub/škola, ra�ng.

Časový plán:

Štartovné: Včas prihlásení hráči 2€, hráči prihlásení po termíne 3€.

Občerstvenie: Účastníkom bude podané malé občerstvenie a nápoje.

Ceny: Poháre a diplomy pre prvých troch v absolútnom poradí
Pohár pre víťaza v rámci GPX
Medaile a diplomy pre prvých troch v rámci GPX v kategóriách do 8, 11 a 14 rokov
Poháre a diplomy pre víťazov v rámci M BA kraja v kategóriách do 10 a 14 rokov
Vecné ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia
Poháre a diplomy pre víťazov v rámci M BA kraja v kategórii do 18 rokov
Vecné ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia

Poznámka: Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v propozíciách.

Akciu podporili: Nadácia VÚB, Centrum nadania, n.o.,Šachový klub Doprastav,

Bra�slavský šachový zväz, MČ Karlova Ves

Turnaj B:

Z dôvodu urýchlenia registrácie je nevyhnutné poslať prihlášku vopred emailom
na adresu: rasto.diviak@gmail.com alebo sa prihlásiť telefonicky rozhodcovi
na telefónnom čísle: 0908/684 444 najneskôr do 31. marca.

8:15 - 8:45 prezentácia, cca 9:00 začiatok 1. kola, cca 15:30 vyhodnotenie.


