Šachový zväz Nitrianskeho kraja, mesto Nové Zámky, šachový Klub
BAŠTA Nové Zámky
usporiada šachový turnaj FIDE OPEN Alexandra Handla
Termín: 16. - 18. december 2011
Miesto: Klub dôchodcov na Podzámskej ulici 6
Riaditeľ turnaja: Miroslav Kasper
Hlavný rozhodca: Milan Mellen
Pomocný rozhodca: Ondrej Sucharda, Miroslav Kasper
Organizačný pracovník: Vladimir Szűcs
Hrací systém: švajčiarsky systém na 7 kôl podľa pravidiel FIDE, výsledky turnaja budú zaslané na
zápočet na domácu listinu LOK SR, aj na medzinárodnú ratingovú listinu FIDE. Pri rovnosti
bodov rozhoduje: 1. Upravený Buchholz (nezapočíta sa súper s najmenším počtom bodov), 2.
Buchholz, 3. Počet výhier, 4. Postupové body, 5. Vzájomná partia, 6. Žreb.
Tempo hry: 2 x 120 min. so zapisovaním partie, čakacia doba na partiu 1 hodina.
Materiál: Na dvojicu účastníkov je potrebné priniesť šachovú súpravu a funkčné
hodiny. V opačnom prípade je poplatok 2 EUR.
Ubytovanie: individuálne, hotely a ubytovne rôznych cenových úrovní cca od 10 euro/os/noc.
http://www.novezamky.sk/C_ruch/ubyt/index_u.shtml
Stravovanie: stravovacie zariadenia v centre mesta, blízko hracej miestnosti.
Cenový fond: 1. miesto = 150 EUR, 2. = 100 EUR, 3. = 50 EUR, 4. = 20 EUR, 5. = 10 EUR,
Vecné ceny: najlepší hráč ŠK BAŠTA NZ, najlepšia žena, najlepší senior (1949 a starší), najlepší
žiak, žiačka 1996 a mladší, najlepší hráč bez FIDE ratingu, najlepší hráč Nitrianskeho kraja. Ceny
sa kumulujú.

Štartovné:

FIDE > = 2400
narodení 1991 a mladší,
1949 a starší, ZTP
FIDE <2400 a bez FIDE

Platba do
12.12.2011
0 EUR
7 EUR

Platba do 16.12.2011
a zahlásení
0 EUR
12 EUR

Platba 16.12.2011
a nezahlásení
10 EUR
22 EUR

10 EUR

15 EUR

25 EUR

Peniaze musia byť do termínu pripísané na účet.
Číslo bankového účtu: 0034741798/0900.
Neplaťte prosím poštovou poukážkou!, platba sa nedá identifikovať.
Vzhľadom na obmedzenie počtu hráčov rozhoduje dátum poukázania vkladu. Pri platbe za viaceré
osoby v prihláške uveďte rozpis osôb. Vklad prosíme poukázať na hore uvedenú banku, ako
variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Do kolónky poznámka
uveďte svoje meno a priezvisko. Pre výšku vkladu je rozhodujúci rating k 1.11. 2011.
Program turnaja:
16. 12. 2011 Piatok 12:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 17:30
17:30 – 21:30

prezentácia
otvorenie turnaja
1. kolo
2. kolo

17.12. 2011 Sobota 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
17:00 – 21:00

3. kolo
4. kolo
5. Kolo

18.12. 2011 Nedeľa 08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
17:30

6. kolo
7. kolo
vyhodnotenie turnaja

Informácie o turnaji: bezplatné parkovanie pri starej tržnici cca 200 metrov, kapacita hracej
miestnosti je obmedzená na 60 osôb, uprednostňujeme skôr prihlásených, prvá finančná cena je
garantovaná, ostatné môžu byť upravené podľa počtu účastníkov turnaja, vecné ceny sú
garantované pre všetky kategórie, dbáme na presné dodržiavanie programu turnaja.
Prihlášky: zasielajte mailom na sach@info-system.sk , telefonicky na 0905/473 129.
Upozornenie: Organizátor má právo na zmenu propozícii. Občerstvenie, ubytovanie a cestovné si
účastníci zabezpečujú sami.

