Future champions cup 4.2. 2022
Turnaj v štandard šachu na 5 kôl s max. ratingom 1799
Termín:
piatok 4.2.2022 od 8:30, registrácia od 8:00 do 8:20.
Miesto:
Stará jedáleň, Pekná cesta 3020, 831 52 Bratislava
Organizátor a rozhodca: Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie a Doprastavu.
Pre koho:
do max. FIDE ratingu 1799 v štandard bez obmedzenia veku, prioritne pre mládež.
Pravidlá:
Hrá sa na 5 kôl tempom 30/partiu + 30 sek/ťah pre každého z hráčov švajčiarskym
systémom. Pri rovnosti bodov rozhoduje 1. bucholz, 2. Vzájomná partia 3. Počet výhier 4.
Priemerné elo súperov. Turnaj ide na zápočet FIDE ratingu v štandard šachu.
Pandemické opatrenia: Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov si spravia domáci antigénový test, ktorý
používajú bežne v škole a rodičia donesú potvrdenie o bezpríznakovosti a negatívnom
výsledku testu. Účastníci od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov musia byť OTP (platný
antigénový test 48 hodín alebo PCR alebo LAMP 72 hodín) a dospelí nad 18 rokov výhradne
v režime OP. Toto sa bude kontrolovať pri vstupe! Všetci účastníci nad 12 rokov budú
s výnimkou obeda v respirátoroch, deti do 12 rokov v rúškach. Rodičia nebudú počas turnaja
v budove, výnimkou je registrácia, vyhodnotenie a prevzatie detí po ukončení podujatia.
Občerstvenie: Účastníci tam budú mať obed (vyberú si pizzu) a budú mať zabezpečené občerstvenie
a pitie. Ak chcete, môžete samozrejme deťom niečo pribaliť.
Vyhodnotenie: Predpokladáme o 17:45, bude závisieť od dĺžky partií, koniec o 18:00.
Odmeny:
Víťaz dostane pohár a 30 Eur, 2. miesto 20 Eur a kniha, 3. miesto 10 Eur a kniha.
Štartovné:
28 € s občerstvením a obedom. Dôchodcovia, zdravotne postihnutí a súrodenci 20 €. Len
prevodom. V prípade kovidu alebo karantény alebo akýchkoľvek príznakov respiračného
ochorenia zostaňte doma a vrátime vám celú sumu štartovného.
Rôzne:
Kapacita je 40 účastníkov. Jedna samostatná miestnosť bude na analýzy. IM Samir
Sahidi bude v nej deťom analyzovať partie. Ak by nemohol, bude zabezpečený iný kvalitný
hráč.
Dohľad nad deťmi: Okrem organizátora a rozhodcu Martina Hunčára, ďalešieho špičkového hráča na
analýzy, bude dohliadať na deti ešte jeden animátor (zároveň pomocný rozhodca), ktorý sa
môže napríklad s deťmi prejsť, pokiaľ skončia partie skôr a budú čakať na vylosovanie
ďalšieho kola.
Prihlášky:
huncar.martin@gmail.com, 0903440480, prihlášky len do vyčerpania kapacity. Po poslaní
mailu a následnom potvrdení uhraďte platbu na číslo účtu: SK6302000000001704914657
var.s: 20220204 a do pozn. uveďte meno a priezvisko.

