O pohár starostu Devínskej Novej Vsi

Propozície turnaja B

Organizátor: Miestny úrad Devínska Nová Ves, Bratislavská šachová akadémia, šachový klub
Doprastav, VARIO SK, s.r.o
Miesto konania: Základná škola I. Bukovčana 3, Bratislava
Termín konania: 19. júna 2021
Prezentácia:

od 08:00 - 08:45 hod.

Systém hry: Švajčiarsky systém na 9. kôl. Žrebovanie programom Swiss-Manager. Výsledky
turnaja budú zaslané na zápočet na RTL FIDE.
Tempo hry: 10 min. + 5sek. na ťah pre každého hráča
Právo účasti: Turnaj je určený pre hráčov s prideleným FIDE ID
Kapacita: max. 60 hráčov. Prednosť majú skôr prihlásený hráči s uhradeným vkladom
Riaditeľ turnaja: Rudolf Benci, rudo.benci@gmail.com, tel.: 0903 532 719
Hlavný rozhodca: FA Ladislav Šipeky, ID: 14916703
Poradie určuje:

1.Počet bodov, 2.Buchholz Cut 1, 3.Buchholz, 4.Sonnenborn-Berger, 5.Počet
výhier s čiernymi figúrkami

Garantovaný cenový fond: 1.miesto - 50,-EUR, pohár pre víťaza, medaila, diplom
2.miesto - 30,- EUR ,medaila, diplom
3.miesto - 20,- EUR, medaila, diplom
Kategória chlapcov a dievčat do 15 rokov, najlepší senior, najmladší hráč – vecné ceny, poháre,
diplomy, súbeh hlavných cien a cien z kategórií je povolený)
Občerstvenie: V cene minerálna voda 0,5 l a bageta

Štartovné:

12,- EUR (hráči narodení do 31.12.2003)
10,- EUR (hráči narodení. po 1.1.2004, ženy, seniori nad 62.r, ZŤP, hráči s trvalým
pobytom v DNV)
Platbu štartovného realizujte prosím vkladom alebo prevodom na účet v ČSOB
Banke, a.s. (č.ú.: 4017641531/7500, IBAN: SK68 7500 0000 0040 1764 1531) do
dátumu uzávierky prihlášok, pričom do poznámky uveďte meno hráča. V
mimoriadnom prípade je možné uhradiť štartovné aj pri prezentácii. Pre prihlášky po
termíne platí poplatok + 3,- EUR (platba pri prezentácii).

Prihlášky:

Prihlášky vyplňte najneskôr do 18.6.2021, cez prihlasovací formulár.

Prihlášky po dátume uzávierky sú akceptované len so súhlasom riaditeľa turnaja, po telefonickej
konzultácii na tel. č.: 0903 532 719
Časový program:

Sobota: 19.6.2021

1. kolo: 9:00 – 9:30 hod.
2. kolo: 9:40 – 10:10 hod.
3. kolo: 10:20 – 10:50 hod.
4. kolo: 11:00 – 11:30 hod.
5. kolo: 11:40 – 12:10 hod.

Obedová prestávka: 12:20 – 13:20 hod.
6. kolo: 13:20 – 13:50 hod.
7. kolo: 14:00 – 14:30 hod.
8. kolo: 14:40 – 15:10 hod.
9. kolo: 15:20 – 15:50 hod.

Slávnostné vyhodnotenie: 16:00 – 16:15 hod.
Časy ukončenia kôl sú orientačné, vyhlásenie výsledkov bude do 15 min. po ukončení 9.kola.
Upozornenie: Organizátor nezodpovedá za cennosti a osobné veci uložené v hracej miestnosti. Za
maloletého hráča do 15 rokov zodpovedajú jeho rodičia alebo osoba nad 18 rokov poverená
zákonným zástupcom maloletého. Organizátor si vyhradzuje právo osobne odovzdať cenu
výhercovi na vyhodnotení, nie je možné ju odovzdať tretej osobe. Osobne neprevzaté ceny na
vyhodnotení prepadajú v prospech organizátora. V prípade zdokladovaného odrieknutia účasti resp.
neúčasti na turnaji z dôvodu (choroba, úraz,...) sa vracia vklad znížený o sumu 5,- EUR na účet,
z ktorého bola platba vykonaná. V ostatných prípadoch sa vklad nevracia.
COVID: Na turnaji sa budeme riadiť aktuálne platnými epidemiologickými predpismi. Deti do 10
rokov sa nemusia testovať. Ostatní účastníci musia byť testovaný antigénovým testom v piatok 24
hodín pred začiatkom prezentácie a PCR testom 72 hodín pred turnajom. Antigénové testovanie
vieme zabezpečiť v sobotu 19.6.2021 pred turnajom v čase 8:30 hod. v MOM v DNV.
Výnimky: Test nemusia mať zaočkovaní účastníci a účastníci, ktorí disponujú potvrdením
o prekonaní ochorenia COVID 19 (max. 180 dní od prekonania).

