Vyhlasuje v spolupráci s

primátorom mesta Topoľčany
Ing. Petrom Balážom

V kategóriách C08, C11, C14, D08, D11 a D14
Motto:

„Kto hrá šach, nepozná nikdy, čo je to nuda.“
Wihelm Steinitz (1. majster sveta v šachu)

Termín:

18. jún 2017 (nedeľa)

Vyhlasovateľ:
Organizátor:

Slovenský šachový zväz
Topoľčiansky šachový klub

Garant SŠZ:

Rastislav Diviak (rastislavdiviak@chess.sk), predseda Komisie pre náb. turnaje mládeže

Miesto:

Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany
(https://goo.gl/maps/3S34sjH7uV12)

Čas:

Organizačný
výbor:

Prezentácia
Otvorenie podujatia
Priebeh súťaže (1.-5. kolo)
Prestávka na obed
Priebeh súťaže (6. – 9. kolo)
Vyhodnotenie súťaže

08:20 – 09:05
09:05 – 09:15
09:15 – 12:35
12:35 – 13:05
13:05 – 15:45
15:50 – 16:10

Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (riabov@chess.sk)
Ing. Vladimír Franc – hlavný rozhodca
Peter Prvý – rozhodca
Rebeka Nadzamová - technická obsluha zlosovacieho programu
Ing. Martin Bujna – asistent rozhodcu

Právo účasti:

V každej kategórii prví traja z konečného poradia v jednotlivých semifinálových
oblastiach. Štvrtý v poradí z oblasti, v ktorej sa v danej kategórii zúčastnilo v
základnej časti najviac hráčov s aspoň tromi odohratými turnajmi.
Pozvaní náhradníci za hráčov, ktorí v termíne prihlášok nezaslali na adresu
riaditeľa turnaja vyplnené tlačivo prihlášky, ktoré je zverejnené na webe GPX.
Náhradníkov určuje konečné poradie v jednotlivých semifinále.

Hrací systém: Uzatvorené turnaje na 9 kôl hracím tempom 2x 15 min + 5 sek./ťah na partiu podľa
pravidiel FIDE pre Rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov. Samostatný turnaj pre
každú kategóriu.
Prihláška:

Vyplnená súpiska postupujúcich (meno, dátum narodenia, meno dozoru) zaslaná
v elektronickej forme na riabov@chess.sk. Aktualizovaný zoznam prihlásených bude
zverejnený na stránkach chess-results. Uzávierka prihlášok je do 12. 06. 2017.
Informácie k prihláške aj cez 0911 478 959.

Hodnotenie:

Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje 1. Sonnen-Berger
2. Výsledok zo vzájomných partií, 3. Počet výhier alebo 4. doplnková partia
v bleskovom tempe hry, ktorej podmienky určí organizačný výbor.

Ceny:

Pre prvé tri miesta v každej kategórii – medaily, diplomy, vecné ceny a poháre pre
víťazov.

Štartovné:

0€

Poznámky:

Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Študenti ZŠ
s preukazom Železničnej spoločnosti Slovensko môžu využiť cestovné v spojoch ZSSK
zadarmo. Vyhlasovateľ ani organizátor nezodpovedajú za prípadné straty a škody
vzniknuté z nedbanlivosti a/alebo porušovania predpisov BOZP. Dozor zabezpečuje
vedúci skupiny sprevádzajúci mládež.
Z podujatia bude zverejnená výsledková listina a fotodokumentácia na portáli
www.chess.sk.

Ubytovanie:

Stredoškolský internát T. Vansovej – cena za os./noc – 8,70 €
(https://sosoasto.edupage.org/text2/) vzdialenosť cca 150 metrov od hracej
miestnosti
Hotel Puk – cena pre os./noc – 15 € vzdialenosť cca 250 metrov od hracej miestnosti
Pre hráčov, ktorí pricestujú deň vopred zabezpečí v prípade záujmu organizátor
večerný spoločenský sprievodný program v podobe bleskového turnaja
v Topoľčianskom šachovom klube na ZŠ Gogoľova 2143/7 (škola za mestským
cintorínom cca 800 metrov od ubytovne v smere na Partizánske).

Doprava:

Žilina ( RR 704 Polom) 05:19 – Leopoldov 07:18 a Leopoldov 7:43 príchod do
Topoľčian 08:32
Topoľčany (autobus 403503 13) 16:15 – Trenčín 17:35 a Trenčín 18:43 (
s príchodom Košice 22:50.

525)

Auto - Bezplatné parkovanie pred hracou sálou
Vlak – Vlaková stanica je vzdialená 7 min. chôdze od hracej miestnosti
Autobus – Autobusová stanica je vzdialená 7 min. chôdze od hracej miestnosti
Stravovanie:

Pre každého hrajúceho účastníka bude bezplatne zabezpečená desiatová strava
a pitný režim.
Bufet vedľa hracej miestnosti.
Hracia miestnosť sa nachádza v centre mesta, jej okolie ponúka viacero reštaurácií –
10 metrov od hracej miestnosti je Pizzéria Florida (http://www.pizzeriaflorida.sk/).
Cena denného menu 4,20 € a pizza od 3,80 € do 5,80 €.
Potraviny BILLA v centre mesta vzdialenosť od hracej miestnosti 250 metrov.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Finále GPX v šachu mládeže 2017
Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany

SÚPISKA SKUPINY-šach
Zaslať najneskôr do 12.06.2017
Názov klubu : ..........................................................................................................
Kontaktné údaje: e-mail:
Por.
číslo

Meno a priezvisko

mobil, tel.:
Dátum
narodenia:

Rating FIDE/LOK:

Kategória:

1.
2.
3.
1.
2.
3.
Meno a priezvisko:

Kontakty (email, mobil)

Vedúci/a skupiny
Vedúci/a skupiny
Budete potrebovať zabezpečenie ubytovania?
ÁNO-NIE (v prípade potreby označte požadovanú odpoveď)
Súhlasím s vyslaním skupiny na hore uvedenú súťaž.
Dátum:

Pečiatka, podpis:

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: riabov@chess.sk najneskôr do utorka
12.06.2017. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať ja na 0911 478 959.

