Šachový klub ŠK Slovan Bratislava
v spolupráci s Mestom Vysoké Tatry a Slovenským šachovým zväzom
usporiadajú v dňoch 28.9. – 5.10.2014

XX. ročník medzinárodného šachového turnaja a súčasne LX. ročník turnaja o Tatranský pohár
hraný súčasne ako M SR žien 2014 a kvalifikácia na M SR mužov 2015

OPEN Tatry 2014
Miesto:

Hotel *** Tatranské Zruby (Vojenské klimatické kúpele), Vysoké Tatry, www.tatry.sk
(Poprad, Starý Smokovec, tretia zástavka Tatranskej elektrickej železnice na trati Starý Smokovec – Štrbské Pleso)

Termín:
Systém:

28.9. – 5.10. 2014
švajčiarsky na 9 kôl, 90 min. na 40 ťahov + 15 min do konca partie + 30 sekúnd/ťah (od prvého ťahu), ďalšie v časti „Technické
ustanovenia“, predpokladaný počet hráčov 200, max. 250, výsledky turnaja budú zaslané na FIDE pre zápočet ratingu a získaných
noriem, čakacia doba 1 hod
Prihlášky: akceptované sú iba po úhrade vkladu, zaslať najneskoršie do 31.8.2014 na adresu usporiadateľa. Vzhľadom na obmedzenie počtu
hráčov rozhoduje dátum prihlášky a poukázania vkladu. Pri platbe za viaceré osoby v prihláške uveďte rozpis osôb. Vklad prosíme
poukázať na dole uvedenú banku, ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia. Penalizácia za prihlášky po 31.8.2014 plus 3 €. Po
naplnení kapacity Hotela Tatranské Zruby je možné v prípade záujmu ďalších záujemcov zabezpečiť ubytovanie v blízkom okolí.
Prihlášky na M SR žien 2014 a Kvalifikáciu na M SR mužov 2015 treba podať do 31.8.2014, inak usporiadateľ negarantuje ubytovanie
v Tatranských Zruboch.
Program: nedeľa
28.9.
1300 - 1700 prezentácia
pondelok
29.9.
utorok
30.9.
900 - 1400 III. kolo
streda až sobota
1.- 4.10.
nedeľa
5.10.
900 - 1400 IX. kolo
30
30
bleskový turnaj (streda 9 – 12 , vklad 5 €)
Vklady:
Vklad (hotel Tatranské Zruby):
Vklad
obsahuje ubytovanie, stravovanie a turnajový vklad
€
ELO FIDE >= 2350
210
ELO FIDE >= 2200
220
ELO FIDE >= 2000
230
ELO FIDE < 2000 a hráči bez FIDE ratingu
240
Doprovod
220
deti 3-10 rokov hrajúce
190
deti 3-10 rokov doprovod
170

1800 - 2300 I. kolo
1800 - 2300 II. kolo
1800 - 2300 IV. kolo
1800 - 2300 V. – VIII. kolo
1430 ukončenie a odchod

Zľava 1

Zľava 2

€
205
215
225
230
210
175
160

€
195
205
215
225
200
170
150

Bez ubytovania a stravy
(iba turnajový vklad)
základný
Zľava 3
15
10
25
20
32
26
40
32
15
-

Zľava 1 - pre ubytovaných účastníkov, ktorí hrali 2 až 5 krát v predchádzajúcich OPEN-och a ich doprovod
Zľava 2 - pre ubytovaných účastníkov, ktorí hrali 6 a viac krát v predchádzajúcich OPEN-och a ich doprovod a pre členov SŠZ a ich doprovod
Zľava 3 – pre neubytovaných účastníkov - juniori (nar. >=1996), seniori (nar.= <1954) a ženy
štatistika počtu účastí hráčov je na stránke ŠK Slovan – download.slovan-bratislava.com/Historia/Turnaje/Tprehlad.pdf
Možný príchod o deň skôr (27.9.2014) – cena 22 € (ubytovanie + raňajky 28.9.), prípadne večera 27.9. + 6 €

Cena ubytovania a stravovania je súčasťou vkladu !
Cena zahŕňa:

- ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – za 1-lôžkovú izbu doplatok +49 €
- stravovanie – polpenzia – raňajky a večera (28.9. večera až 5.10. raňajky)
- káva, čaj, resp. nealko nápoj v cene kávy v každom kole
- miestny ubytovací poplatok 1 €/ 1 deň, spolu 7 € za pobyt
- turnajový vklad
Možnosť doplatenia obedov – cena 6 €/1 obed, za celý pobyt 42 €, deti 3-10 rokov 4€/1 obed, za pobyt 28 €
Ceny:

Celkom vo výške 3 500 €
Hlavný turnaj – spolu 2 290 €
I. cena 500 € + pohár, II. 350 + pohár, III. 250 + pohár, IV. 200, V. 170, VI. 150, VII. 120, VIII–X. à 100, XI–XV. à 50.
Ceny pre kategórie spolu vo výške 980 € (ženy, seniori (=<1954), juniori (>=1996), žiaci (>=1999), rating 1000-1800, rating 1801-2000, Slovanista do
ratingu 2100): I. 70 € + pohár, II. 40, III. 30.
Bleskový turnaj - spolu 230 € (pri počte účastníkov nad 60 budú ceny zvýšené). I. cena 50 €, II. 40, III. 35, IV. 30, V. 25, VI.– X. á 10 €.
M SR žien 2014 – I. cena 200 € + pohár + SŠZ hradí 100% nákladov účasti na ME žien 2015, II. 150 € + SŠZ hradí 50% nákladov účasti na ME žien
2015 (podmienka rating>2000), III. 100 €.
Kvalifikácia na M SR mužov 2015 – I. cena 200 € + postup na M SR 2015 (tam hradí SŠZ ubytovanie s raňajkami), II. cena 100 €.
Vyhodnotení v M SR žien 2014 aj v kvalifikácii na M SR 2015 budú iba hráči s občianstvom SR. Kritériá pre poradie sú rovnaké, ako v hlavnom
turnaji. Súbeh cien (aj s hlavným turnajom) je možný.

Prihlášky: Ing. Gustav Šturc
Muškátová 8, 821 00 Bratislava
domov 0903-787 151, 02-4569 1240
e-mail sturc@slovan-bratislava.com

alebo

Karol Rückschloss
Lipová 4, 811 02 Bratislava
domov
0907-157 142, 02-5441 7676
e-mail
ruckschloss@slovan-bratislava.com

www.slovan-bratislava.com

Banka:

Platba v EUR: ČSOB Bratislava, Krížna 46; číslo účtu (IBAN): SK45 7500 0000 0002 0268 9563; názov účtu: Šachový klub ŠK
Slovan Bratislava; Swift: CEKO SK BXBRA; BIC: CEKOSKBX; ako variabilný symbol (referenciu platiteľa) uveďte svoj dátum
narodenia (RR.MM.DD). Platby poštovou poukážkou iba na adresu usporiadateľov.

Storno:

storno poplatok za 1 osobu
- pre ubytovaných:
stornovanie účasti:

- najmenej 15 dní pred turnajom
0 € – bude vrátený celý vklad
- 7-14 dní pred turnajom
5€
- 5-6 dní pred turnajom
10 €
- 2-4 dni pred turnajom
20 €
- 1 deň pred turnajom
30 €
- pre neubytovaných (storno poplatok z turnajového vkladu):
stornovanie účasti:
5€
K storno poplatkom sa prirátajú bankové poplatky, ak bude nutné vrátiť úhradu na účet
V zvlášť odôvodnených prípadoch môže byť storno poplatok primerane znížený alebo odpustený.

Technické ustanovenia
Čakacia doba:

Čakacia doba podľa čl. 6.6 písm. a/ Pravidiel FIDE je 1 hodina.

Žrebovanie:

Žrebuje sa podľa pravidiel FIDE pre turnaje hrané švajčiarskym systémom, programom SwissManager. Aplikuje sa zrýchlený
(akcelerovaný) systém:
- Pred prvým kolom sa štartová listina rozdelí na tri časti.
- Hráči v prvej skupine dostanú pridelené 2 fiktívne body, hráči v druhej skupine 1 fiktívny bod a hráči v tretej skupine 0.
- Program žrebuje kolá tak, ako keby mali hráči bodový stav rovný súčtu skutočne získaných a fiktívnych bodov.
- Takto sa kolá budú žrebovať do 4. kola vrátane, po 4. kole sa tieto fiktívne body anulujú.
- V 5. a 6. kole prvá skupina dostane 1 fiktívny bod, druhá skupina ½ fiktívneho bodu a tretia skupina 0. Po 6. kole sa
všetky fiktívne body anulujú.
Pri rovnosti bodov budú hráči vyhodnotení v poradí podľa ďalších kritérií:
1. upravený Buchholtz (škrtá sa 1 najhorší, zarátanie plných bodov súpera)
2. počet víťazstiev
3. úplný Buchholtz (všetci súperi, zarátanie plných bodov súpera)
4. žreb – iba v prípade, že sa rozhoduje o získaní oceneného miesta, inak delenie miesta
Hlavné ceny sa delia systémom Horta, do úvahy sa berie prvých 15 hráčov. Výnimku z tohto počtu môže udeliť riaditeľ
turnaja. Ceny v kategóriách sa nedelia a sú platné, iba ak v danej kategórii je najmenej 6 hráčov. Pri menšom počte môžu byť
ceny v tejto kategórii krátené. Je povolený súbeh akýchkoľvek cien. Všetky ceny nad 350 € podliehajú dani 19%.

Kritériá poradia:

Ceny:

Doplňujúce informácie
Poloha:

Parkovanie:
Pobyt so psom:
Plánované výlety:
Možnosti túr:
Ďalšie možnosti:

Osada Tatranské Zruby leží v nadmorskej výške 1 000 m na území Tatranského národného parku. Vďaka svojej polohe
v krásnej vysokohorskej prírode ponúka veľa možností k rôznym vychádzkam a túram aj pre náročných turistov. Medzi často
navštevované športové a turistické miesta patria neďaleké osady Štrbské pleso, Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, výletné
miesta Sliezsky dom, Hrebienok, Slavkovský štít, Lomnický štít a viaceré vysokohorské chaty.
Nestrážené parkovisko pred hotelom Tatranské Zruby bezplatne
nie je povolený
Výlety sa uskutočnia pri záujme minimálne 25 osôb (možnosti Pieniny, Poľsko, Ždiar, Belanská jaskyňa, Kúpalisko Vrbov,
Kežmarok atď.), spresní sa počas pobytu.
do celej oblasti Vysokých Tatier podľa vlastného výberu
Posilňovňa, vodoliečba, masáže, tenisový kurt, stolný tenis, biliard, ruské kolky, bedminton, futbal, volejbal, denný bar,
štýlová Slovenská koliba

