Slovenský šachový zväz, Mesto Vysoké Tatry a

Šachový klub ŠK Slovan Bratislava
usporiadajú v dňoch 6. - 12. 6. 2010
www.chess.sk

www.vysoketatry.sk

Memoriál Ing. Martina Hubu

Majstrovstvá SR seniorov 2010
Tatranské Matliare, hotel Hutník, pozri na Internete
Autobusová zastávka 500 m, železničná stanica cca 2 km
6. – 12. 6. 2010
Dva turnaje: Turnaj A - seniori nad 60 rokov (narodení rok 1949 a skôr), Turnaj B - prípravka 40 – 59 rokov
Oba turnaje - švajčiarsky systém na 9 kôl, 90 min + bonifikácia 30 sek. za ťah (pre každého hráča. Výsledky turnaja budú zaslané na
zápočet ratingu FIDE a LOK
Prihlášky: zaslať najneskôr do 5. 5. 2010 na adresu usporiadateľa (viď dole), súčasťou prihlášky je aj úhrada pobytu. Prihlásení hráči po tomto
termíne budú zaradení do turnaja len v prípade voľných miest a platia vklad vyšší o 3 €. Záujemcovia o poukaz so štátnou účelovou
dotáciou sa musia prihlásiť do 15.4.2010, do tohto termínu je potrebné uhradiť aj cenu pobytu. Pri platbe za viaceré osoby
v prihláške uveďte rozpis osôb. Vklad prosíme poukázať na dole uvedenú banku, ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia
v tvare rrmmdd (prvých 6 číslic rodného čísla). Neposielať na účet poštovou poukážkou !! (nemožnosť identifikácie odosielateľa).
Program: nedeľa
6.6.
1400 - 1700
prezentácia
1800 - 2200
I. kolo
pondelok
7.6.
900 - 1300
II. kolo
1800 - 2200
III. kolo
utorok
8.6
1800 - 2200
IV. kolo
streda
9.6.
900 - 1300
V. kolo
1800 - 2200
VI. kolo
štvrtok
10.6.
1800 - 2200
VII. kolo
piatok
11.6.
1800 - 2200
VIII. kolo
sobota
12.6.
830 - 1230
IX. kolo
1300
ukončenie
Ubytovanie a stravovanie: 2-lôžkové izby v hoteli **Hutník II., na objednávku je možné zaistiť aj ubytovanie v hoteli ***Hutník I.
Pre nepracujúcich dôchodcov SR nad 60 rokov a invalidných dôchodcov je možnosť čerpať ŠÚD (štátnu účelovú dotáciu). V
cene pobytu pre jednu osobu so ŠÚD je 6x ubytovanie v dvojposteľovej izbe, 6x raňajky (švédske stoly), 5x obed a 6x večera. Pobytu
so ŠÚD je možné sa zúčastniť len 1x počas príslušného kalendárneho roka.
Miesto:
Doprava:
Termín:
Systém:

Ceny sú v €
Pobyt so ŠÚD (dôchodcovia SR nad 60 r.)
viď
vyššie
občania
SR a ČR nad 55 r.
ostatní

Hutník II.
94
118
138

plná penzia
polpenzia
polpenzia

príplatok za obed
0
5 x 5,60 = 28
5 x 7 = 35

Príplatok za 1-post. izbu
6 x66dní
7 = 42
6 x 7 = 42
6 x 7 = 42

V cene pobytu pre jednu osobu bez ŠÚD je 6x ubytovanie v dvojposteľovej izbe, 6x raňajky (švédske stoly), 6x večera. Miestny
poplatok (daň z ubytovania) 1 €/deň zúčastnení platia priamo na recepcii (hradia osoby od 18 do 69 rokov)
Vklad do turnaja:
Turnaj A - seniori nad 60 r.:
13 €
Turnaj B - prípravka 50 – 59 rokov:
20 €
prípravka 40 – 49 rokov:
27 €
Doprovod (v turnaji A aj B):
4€
(ak zabezpečuje ubytovanie usporiadateľ)
Voľný čas: plaváreň (od 700 - 1000 voľný vstup), sauna, fitnes, telocvičňa, bowling, biliard, minigolf, horské bicykle, tenis, túry, výlety. Hotel
Odborár v Tatranskej Lomnici - Aqua Relax centrum - zľava na vstup 30%
Ceny:
Turnaj A: I. cena 150 €, II. 120 €, III. 90 €, IV. 70 €, V. 60 €, VI. 50 €, VII. 40 €, VIII. 35 €, IX. 30 €, X. 25 €. Traja najvyššie
umiestnení seniori (nad 60 rokov, občan SR) – medailisti M SR seniorov 2010 – dostanú prípadný doplatok k cenám tak, aby dostali
minimálne tieto ceny: I. 150 €, II. 120 € a III. 90 €.
Víťaz turnaja A (nad 60 rokov, občan SR) získava právo účasti na ME resp. MS seniorov s príspevkom SŠZ vo výške 500 €.
Mimoriadne ceny: seniori nad 70 r, seniori nad 80 rokov, ženy: I. cena 35 €, II. 30 €, III. 15 €. Tieto mimoriadne ceny platia pri účasti
min. 5 účastníkov v danej kategórii, pri menšom počte budú primerane krátené. Súbeh cien nie možný (hráč dostane vyššiu cenu).
Kategórie: rating do 1800, rating 1801-2000 I. 30 €, II. 20 €, III. 10 €
Turnaj B: I. cena 100 €, II. 70 €, III. 50 €, IV. 40 €, V. 30 €, VI. 20 €. Tieto ceny platia pri minimálne 20 účastníkov. Pri inom počte
účastníkov môžu byť upravené.
Prihlášky: Gustav Šturc, Muškátová 8, 821 00 Bratislava, tel. domov 0903-787 151, 02-45691240; e-mail sturc@slovan-bratislava.com
Karol Ruckschloss, Lipová 4, 811 02 Bratislava, tel. domov 02-54417676, 0907 157142; e-mail ruckschloss@slovan-bratislava.com

http://www.slovan-bratislava.com
Banka:

ČSOB, Bratislava, Krížna 46, číslo účtu: 202689563 / 7500, názov účtu: Šachový klub ŠK Slovan Bratislava, Swift: CEKO SK BXBRA, BIC:
CEKOSKBX, IBAN: SK45 7500 0000 0002 0268 9563. Neposielať poštovou poukážkou na účet !! (nemožnosť identifikácie odosielateľa).

