Nitrianska šachová akadémia
v spolupráci s hotelom ZOBOR a ŠZNK
pozývajú deti a mládež

na 4. turnaj detí a mládeže
seriálu turnajov GPX

„ZOBOR CUP“

(Turnaj bude započítaný do 12.ročníka GPX mládeže SŠZ, http://gpx.jogo.sk )
Usporiadateľ:
Miesto:
Termín:
Čas:
Rozhodca:
Riaditeľ súťaže:
Hrací systém:
Ceny:
Kategórie:
Podmienky účasti:

Prihlášky:

Informácie:

Štartovné:

Nitrianska šachová akadémia, o.z.
kongresová sála hotela ZOBOR, Štefánikova trieda 5, Nitra
19.január 2019 (sobota)
prezentácia: od 8:15, začiatok : 9:00, ukončenie turnaja: do 14:00
Arpád Piroška- 2.tr.FIDE, Ľubomír Hlavina- 3.tr.FIDE
Arpád Piroška
Švajčiarsky systém podľa pravidiel FIDE a súťažného poriadku GPX na 7 kôl,
tempo 2x15 min. na partiu
Pohár „Zobor Cup“ - pre celkového víťaza, pohár pre víťaza 4.turnaja,medaile,
diplomy a vecné ceny pre víťazov v každej kategórii, + ďalšie ceny
chlapci do 8r.,do 11r.,do 14r. a dievčatá do 8r.,do 11r., do 14r.
chlapci a dievčatá narodení v r. 2005 a mladší, rating max. 1400 ELO k 1.10.2018,
narodení po 1.1.2011 bez obmedzenia ratingu. (výnimky len s povolením
riaditeľa turnaja, nebudú však vyhodnotení v rámci podmienok pre GPX)
Prihlášku súťažiacich s uvedením celého mena, dátumu narodenia, popr. FIDE
ID, ELA poprosím zaslať na adresu: nrsa@nrsa.sk, najneskôr do 17.1.2019,
alebo po telefonickej konzultácii s riaditeľom turnaja.
0944/434 500 (Arpád Piroška)
Šachového turnaja sa môže zúčastniť maximálne 60 hráčov, prednosť majú skôr
prihlásení. Neprihláseným hráčom z kapacitných dôvodov negarantujeme účasť v
turnaji. V prípade rovnosti bodov o výsledku rozhoduje:1.Buchholz-upravený(bez
najhoršieho výsledku), 2.Buchholz, 3.Sonnenborn-Berger, 4.Progres, 5.Žreb

3,- eurá

Poznámky:

Občerstvenie:

Cestovné a štartovné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci.
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti
a porušovania predpisov BOZP.
Uvítame, ak kluby, ktoré disponujú šachovými súpravami, vybavia svojich
súťažiacich týmto materiálom–1 súprava + hodiny na každého nepárneho
hráča.
pre deti je zabezpečené malé občerstvenie, kávu, čaj, nealko, sladké, slané je
možné zakúpiť aj priamo na recepcii hotela Zobor.

UPOZORNENIE:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo meniť systém a tempo hry podľa
počtu prihlásených a ceny odovzdať len hráčom, ktorí sú fyzicky prítomní na
vyhodnotení.
Upozorňujeme účastníkov turnaja a divákov na dodržiavanie pravidiel GDPR.
Zaslaním prihlášky na turnaj, účastník resp. jeho zákonný zástupca súhlasí so
spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia,
názov klubu za účelom vyhodnotenia turnaja a nebudú poskytnuté tretím
osobám a so zhotovením fotografií z turnaja za účelom prezentácie podujatia.
Uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať u usporiadateľa turnaja, pred
začiatkom turnaja.

Info o turnaji:

Seriál turnajov „ZOBOR CUP“ pozostáva zo 7. samostatných turnajov,
započítaných aj do GPX mládeže. Hráči však v celkovom poradí získavajú okrem
bodov do GPX, za každý turnaj aj body podľa umiestnenia v turnaji v rámci
seriálu ZOBOR CUP nasledovne: 1.miesto -20 bodov, 2.miesto –19b.,
3.miesto – 18b., ......... až 20.miesto 1b., ktoré sú započítané do celkového
hodnotenia celého seriálu turnajov ZOBOR CUP.
Víťaz celého seriálu je nakoniec vyhodnotený v poslednom 7.turnaji a získava
pohár „ZOBOR CUP“ a vecnú cenu pre celkového víťaza!
Hráči na 2. a 3. mieste v konečnom poradí, získavajú diplom a vecnú cenu.

Partner podujatia:

