Liga mládeže Spiša v Rapid šachu jednotlivcov 2019/2020
(turnaj bude započítaný do GPX mládeže 2019/2020 – info na www.gpx.jogo.sk )

Propozície 3. kola

Organizátor

1.ŠK Tatran Spišské Vlachy, šachový oddiel

Riaditeľ turnaja

Ing. Andrej Slatkovský

Dátum

14.12.2019 (sobota)

Miesto

Kultúrny dom, Spišské Vlachy

Doprava

Príchod od Sp.Novej Vsi:
autobus: Poprad (odchod o 5:35 hod) – Sp.Vlachy-kult.dom (príchod o 7:59 hod)
autobus: Sp.Nová Ves (odchod o 7:30 hod) – Sp.Vlachy-kult.dom (príchod o 7:59 hod)
vlak: Poprad (odchod o 6:42 hod) – Sp.Vlachy-vlak.stanica (príchod o 7:37 hod)
Príchod od Prešova:
(autobus) Prešov (odchod o 6:10 hod) - Sp.Vlachy-kult.dom (príchod o 7:21 hod)

Prezentácia

8:15 - 8:45 hod.

Začiatok-ukončenie 9:00 hod. – predpoklad 14:00 hod
Prihlášky

Do štvrtka 12.12.2018 P.Olšanský mail: paliol@centrum.sk , tel. 0904950258

Systém hry

Dva turnaje (hrané švajčiarskym systémom) pre všetky vekové kategórie:
1.turnaj Open
2.turnaj GPX: CH 14 a D 14 : 2006 -2008
CH 11 a D 11 : 2009 - 2011
CH 08 a D 08 : 2012 a mladší
Hrací čas: 2 x 15 min Počet kôl: 7

Pravidlá
Štartovné

Ceny
Kontakt hlavný
organizátor

Upozornenie

Pravidlá FIDE pre Rapid šach
1 €, hradí sa pri prezentácii, 2 € prihlásení a prezentovaní po termíne.
V cene štartovného je zahrnuté malé občerstvenie.
Poháre
 turnaj GPX: traja najúspešnejší v každej kategórii, samostatne CH a D
 turnaj OPEN: traja najúspešnejší CH a tri najúspešnejšie D, podmienkou je rok
narodenia 1995 a neskorší
Ing. Andrej Slatkovský, mobil 0915 969 041
e-mail : andrejslatkovsky11@gmail.sk
Možnosť parkovania na veľkom parkovisku pri Coop Jednota.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách.
Prosím všetkých vedúcich, aby pre svojich hráčov doniesli
šachy a hodiny - šachový materiál je limitujúci pre účasť v turnaji.
Kapacita 90 súťažiacich.
V prípade, že má niekto problém so šach. materiálom (šachy, hodiny) treba to dopredu
oznámiť hl. organizátorovi.
Za zdravotný stav zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia.
Nutné doniesť si prezuvky.

Prosím vedúcich o predbežné nahlásenie mien a dátumu narodenia štartujúcich vopred.
Tešíme sa na Vašu účasť !

Ing. Andrej Slatkovský
hlavný organizátor

