Šachový klub ŠK Slovan Bratislava
usporiada v dňoch 1.5-2.5.2010
XXIV. ročník medzinárodného šachového turnaja OPEN Slovan
súčasť seriálu Grand Prix SR v rapid šachu 2010

Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca
pri príležitosti nedožitých 92. narodenín Dr. Tadeuša Nemca - Životopis Dr. Nemca
Grand Prix:

Turnaj je súčasťou seriálu Grand Prix SR v rapid šachu 2010. Hráči a hráčky uvedení na listine talentov SŠZ
(prihlásení do 23.4.2010) uhrádzajú vklad vo výške 50% základného štartovného. Cenový fond seriálu (naviac
okrem cenového fondu tohto turnaja) je 900 €, víťaz seriálu má právo reprezentovať SR na ME v rapid šachu
jednotlivcov s finančným príspevkom SSŽ, ... detailne na www.chess.sk

Miesto:

Bratislava - Prievoz, hotel ***Jurki dom, Domkárska 4, 821 05, spojenie: autobus č. 66

Hrací systém:

švajčiarsky, 9 kôl, 30 min. na partiu a hráča + 15 sekúnd za každý ťah, podľa pravidiel FIDE pre rapid s povinným
zapisovaním. Žrebovanie počítačom, výsledky budú ratingované na LOK SR.

Prezentácia:

sobota 1.5.2010 od 1000 do 1045

Prihlášky:

zaslať najneskôr do 23.4.2010 na adresu organizátorov, najlepšie mailom. Spolu s prihláškou je potrebné zaslať vklad
na účet do banky (uvedenej nižšie). Platbu na účet neposielať poštovou poukážkou !! (nemožnosť identifikácie
odosielateľa). Usporiadateľ si vyhradzuje v prípade väčšieho počtu prihlásených právo výberu podľa termínu podania
prihlášky a výkonnosti. Pri prihláške po termíne sa vklad zvyšuje o 2 €.

Ubytovanie:

organizátori zabezpečia v hoteli ***Jurki dom iba hráčom, ktorí o to záväzne požiadajú najneskôr do 15.4.2010.
Špeciálna sponzorská cena 20 €/osoba a noc resp. 40 €/izba a noc bez raňajok. Možnosť doobjednať raňajky
k ubytovaniu za 2,66 €. V cene nie je zahrnutý mestský ubytovací poplatok 1,65 €/noc. Občerstvenie a stravovanie
v hoteli Jurki dom – teplé a studené jedlá, nápoje – všetko vo veľmi prijateľných cenách (na vlastné náklady).

Časový rozpis:

prezentácia
1. kolo
2. kolo
obed
3. kolo
4. kolo
5. kolo

sobota
sobota

1.5.
1.5.

1000 – 1045
1100 – 1230
1245 – 1415
1415 – 1445
1445 – 1615
1630 – 1800
1815 – 1945

6. kolo nedeľa 2.5.
7. kolo
obed
8. kolo
9. kolo
slávnostné ukončenie

930 – 1100
1115 – 1245
1245 – 1315
1315 – 1445
1500 – 1630
1645

pozn. začiatky kôl 2, 4, 5, 7 a 9 sú orientačné – záležia od ukončenia predchádzajúceho kola (pridáva sa inkrement k ťahom).

Vklad :

15 €
10 € pre: dôchodcov (nar. 1949 a skôr), žiakov (nar. 1995 a neskôr), ženy, členov ŠK Slovan
Vklad na účet prosíme neposielať poštovou poukážkou !! (nemožnosť identifikácie odosielateľa)

Cenový fond:

34 cien v hodnote 700 €, z toho 10 hlavných cien, 1. 120 €, 2. 80, 3. 60, 4. 50, 5. 40, 6. 30, 7. 25, 8. 20, 9. 18, 10.
17, ceny v kategóriách - pre juniorov (nar. >=1990), juniorky (nar. >=1990), seniorov (nar. <=1949), ženy, hráčov s
ratingom do 1500, hráčov s ratingom 1501–1700, hráčov s ratingom 1701–1900, hráčov s ratingom 1901–2100,
v každej kategórii 1. 15 €, 2. 10, 3. 5. Žiaci (nar. >=1995) vecné ceny. Pri účasti menej ako 6 hráčov v niektorej
kategórii môžu byť ceny v tejto kategórii krátené. Ceny sa nedelia, je možný súbeh akýchkoľvek cien. Kritériá pri
rovnosti bodov: vylepšený Buchholtz, väčší počet výhier, Buchholtz
Akúkoľvek cenu dostanú iba hráči, prítomní pri vyhlasovaní víťazov.

Prihlášky:

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

alebo

Peter Lukáč
Homolova 6, 841 02 Bratislava
dom. 0905 322 392, zam. 02/5930 7904
lukac@slovan-bratislava.com

http://www.slovan-bratislava.com (.sk)
Bankové spojenie: 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
Každý účastník, ktorý vybaví reklamu do hracej miestnosti, dostane 20% z ceny reklamy. Táto odmena je splatná po nabehnutí financií na účet ŠK Slovan. Záujemcovia
o reklamu dostanú ponukový list od p. Šturca.

