Šachový klub Skalica
s podporou mesta Holíč
z poverenia Komisie pre náborové turnaje mládeže SŠZ
organizuje

Finále Grand prix mládeže 2018/2019
Termín:

sobota 15. júna 2019

Miesto:

Kultúrno-osvetové centrum Holíč, Zámocká ulica. Zrekonštruované
priestory Tabačiarne v areáli historického zámku Márie Terézie.
www.tabaciaren.holic.sk

Garant turnaja:

Mgr. Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč

Riaditeľ turnaja:

Ing. Milan Roman

Hlavný rozhodca: IA Rastislav Diviak
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.

Tempo hry:

Pre každého hráča 15 minút na partiu+ 5 sekúnd na ťah

Právo účasti:

Traja
najlepší
hráči z každého semifinálového turnaja, štvrtý
v poradí C08 a D11 zo semifinále západ, štvrtý v poradí C11, C14,
D08 a D14 zo semifinále východ. V prípade, že sa semifinálového
turnaja v niektorej kategórii zúčastnia menej ako traja hráči, získava
ďalšie postupové mieste v danej kategórii iná oblasť podľa počtu
hráčov s minimálne 5 odohratými turnajmi v základnej časti
(napríklad v oblasti stred budú len dvaja hráči, oblasť východ už má 4
postupové miesta, potom 4. postupové miesto získa aj západ).

Harmonogram:

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

Hodnotenie:

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

Ceny:

Víťaz každého turnaj získa pohár, traja najlepší hráči v každej
kategórii získajú medailu a diplom, každý hráč dostane drobnú
pozornosť a účastnícky diplom.

Občerstvenie:

Pre každého hráča bude zabezpečené bezplatné občerstvenie
a pitný režim. Stravu si počas turnaja bude možné zakúpiť v areáli
zámku v rámci prebiehajúceho podujatia Tereziánske dni.

Zaujímavosti:

V dňoch konania finále GPX sa na zámku konajú už známe
Tereziánske dni s bohatým programom, vystúpeniami historických
skupín, hudobnou produkciou, športovými wannadoo hrami i trhmi.
Vstupenky na tento program účastníkom i sprievodným osobám
poskytne mesto Holíč zdarma.

Prihlášky:

Rastislav Divak, email rasto.diviak@gmail.com, najneskôr do
piatku 7. júna 2019. Hráči, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nepotvrdia
svoj štart vo finále GPX v stanovenom termíne, strácajú právo účasti
v turnaji a do turnaja budú od 8. júna pozývaní náhradníci podľa
Súťažného poriadku GPX.
V prihláške uveďte mená hráčov aj všetkých sprievodných osôb, aby
sme vedeli zabezpečiť dostatočný počet vstupeniek na Tereziánske
dni. Bez vstupenky nebude účasť na finále možná.
V prípade záujmu Vám pomôžeme zabezpečiť ubytovanie (možnosti
sú školský internát v Skalici alebo hotely priamo v Holíči).
Podrobnosti upresníme v individuálnej komunikácii.

Doprava:

Z autobusovej stanice cesta peši na zámok trvá cca 10min, z
vlakovej stanice je to cca 15 min peši, prípadne sa dá autobusom
dostať do mesta a odtiaľ je to 10min peši. Autom sa dá dostať priamo
k zámku na bezplatné parkovisko.

