ZŠ s MŠ Bobrov
v spolupráci s Oravskou šachovou školou
z poverenia Komisie pre náborové turnaje mládeže SŠZ
organizuje

Semifinále Grand prix mládeže 2018/2019 - oblasť stred
Termín:

sobota 1. júna 2019

Miesto:

ZŠ s MŠ Bobrov, Nová cesta 361, 029 42 Bobrov (okres Námestovo)

Garant turnaja:

Rastislav Diviak, predseda Komisie pre náborové turnaje mládeže

Riaditeľ turnaja:

Mgr. Branislav Podhajský, riaditeľ ZŠ s MŠ Bobrov

Hlavný rozhodca: Martin Pogádl
Hrací systém:

6 samostatných uzavretých turnajov po 10-tich hráčov na 9 kôl
pre kategórie C08, C11, C14, D08, D11, D14, podľa Pravidiel FIDE
pre Rapid šach. V prípade nižšieho počtu hráčov každý s každým
dvojkolovo (5 alebo 6 hráčov), prípadne trojkolovo (3 alebo 4 hráči).

Tempo hry:

Pre každého hráča 15 minút na partiu+ 2 sekundy na ťah

Právo účasti:

Z každej kategórie:
− najlepších 9 hráčov podľa celkového poradia základnej časti
z oblasti stred (len hráči s uhradeným členským poplatkom GPX)
− hráč s divokou kartou od organizátora (1 hráč).
V prípade, že niektorí z postupujúcich hráčov neprejavia záujem
o účasť, organizátor semifinále bude oslovovať náhradníkov podľa
celkového poradia semifinálovej oblasti stred.
Do celoslovenského finále postúpia traja najlepší hráči z každého
semifinálového turnaja a štvrtý v poradí z oblasti, z ktorej sa v danej
kategórii zúčastnilo v základnej časti najviac hráčov s aspoň
5 odohratými turnajmi .

Prihlášky:

Ján Kocur, email kocurjanzak@gmail.com, alebo telefonicky na číslo:
0917 571 710, najneskôr do 28. mája 2019. Hráči, ktorí
z akéhokoľvek dôvodu nepotvrdia svoj štart v semifinále GPX
v stanovenom termíne, strácajú právo účasti v turnaji a do turnaja
budú od 29. mája pozývaní náhradníci podľa celkového poradia GPX.

Harmonogram:

8:30 – 9:15 prezentácia
9:30 – začiatok 1.kola
cca 16:00 – vyhodnotenie

Hodnotenie:

1.Počet bodov, 2.Sonnenborn-Berger, 3.Výsledok vzájomnej partie,
4.Počet výhier, 5.V prípade potreby rozstrel v bleskových partiách

Ceny:

Traja najlepší hráči v každej kategórii získajú medailu a diplom,
každý hráč dostane drobnú pozornosť, nikto neodíde naprázdno!

Občerstvenie:

Pre každého hráča bude zabezpečené občerstvenie a pitný režim.

