O pohár Bratislavskej
šachovej akadémie 2018
v spolupráci so Šachovým klubom Dúbravan a
mestskou časťou Dúbravka
Turnaj A
Právo účasti:

členovia Slovenského šachového zväzu narodení 1.1.2004 a mladší s ratingom k
1.10.2017 maximálne 1400 bodov (FIDE rating v štandardnom šachu k 1.10.2017, ak
hráč nemá FIDE rating, potom národný rating k 1.9.2017. FIDE rating pre rapid šach a
pre bleskový šach sa neberú do úvahy.) aj neregistrovaní hráči narodení 1.1.2004 a
mladší s trvalým pobytom na území SR. Hráči v kategórii do 8 rokov (narodení 1.1.2010 a
mladší) môžu štartovať v GPX bez ohľadu na rating
Hrací systém: švajčiarsky systém na 9 kôl
Tempo hry:
2 x 15 min. na partiu (bez zapisovania)
Štartovné:
2,- € (štartovné po termíne 31.12.2017 = 3€)
Ceny:
1. miesto Pohár + medaila + diplom, 2. miesto medaila + diplom, 3. miesto medaila +
diplom. Medaila + diplom pre prvých troch v kategórii C8, C11, C14, D8, D11, D14
Turnaj je súčasťou 10. ročníka GRAND PRIX mládeže 2017/2018
Turnaj B
Hrací systém: otvorený turnaj s max. ELOm 1999, švajčiarsky systém na 7 kôl
Tempo hry:
2 x 15 min. na partiu (bez zapisovania)
Štartovné:
5,- € (štartovné po registrácii 23.12.2017 = 7€)
Ceny:
1. miesto 25€ + diplom , 2. miesto 15€ + diplom, 3. miesto 10€ + diplom.
Miesto:
Termín:
Prezentácia:
Iné:

Bratislava - Dúbravka, Kultúrne centrum Fontána, Ožvoldíková 12
5.1.2018 (piatok)
5.1.2018 od 8.30 do 9.00 (predpokladaný koniec o 16:30)
Počas turnaja bude nachystaný sprievodný program.

O konečnom poradí rozhoduje:
1. počet bodov
2. upravený Bucholz
3. progres (postupové body)
4. počet výhier
5. žreb
Prihlášky zasielajte v tvare: meno, priezvisko, dátum narodenia, ELO, Klub.
Riaditeľ turnaja:
Garant turnaja:

Mgr. Michal Vrba, sachovaakademia@gmail.com, 0903 793 013
Ing. Dušan Schwarz

Kapacita hracej miestnosti je 90 hráčov (74 Turnaj A, 16 Turnaj B) , prednosť majú skôr prihlásení hráči.
Informácie o turnaji nájdete na www.sachovaakademia.sk alebo http://gpx.jogo.sk/.

