Šachový klub ŠK Slovan Bratislava
pod záštitou a v spolupráci s Bratislavským šachovým zväzom

usporiada dňa 19.5.2013
IX. ročník medzinárodného šachového turnaja
sponzorovaný firmou JURKI-HAYTON s.r.o.

Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca
pri príležitosti nedožitých 95. narodenín Dr. Tadeuša Nemca - Životopis Dr. Nemca
usporiadaného súčasne ako

Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu
Miesto:

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

Hrací systém:

švajčiarsky, 9 kôl, 15 min. na partiu a hráča, podľa pravidiel FIDE pre rapid. Žrebovanie počítačom. Partie budú
ratingované na FIDE rapid rating.

Prezentácia:

nedeľa 19.5.2013 od 945 do 1020

Prihlášky:

zaslať najneskôr do 15.5.2013 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 nezabezpečujú. Občerstvenie a stravovanie v hoteli Jurki dom – teplé a studené jedlá, nápoje – všetko
vo veľmi prijateľných cenách.

Časový rozpis:

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

nedeľa

19.5.

945 – 1020
1030 – 1100
1110 – 1140
1150 – 1220
1230 – 1300
1310 – 1340

6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
slávnostné ukončenie

1350 – 1420
1430 – 1500
1510 – 1540
1550 – 1620
1645

Vklad :

5 €, členovia ŠK Slovan, ženy, dôchodcovia a žiaci 4 €

Cenový fond:

23 cien v hodnote 605 €, z toho 10 hlavných cien.
Memoriál: 1. 80 € + pohár, 2. 65, 3. 50, 4. 45, 5. 40, 6. 35, 7. 30, 8. 25, 9. 20, 10. 15, ceny v kategóriách - pre
žiakov (nar. >=1998), pre juniorov (nar. >=1993), seniorov (nar. <=1953), ženy, hráčov s ratingom do 1699,
hráčov s ratingom 1700–1999, Slovanistov s ratingom <=2100, v každej kategórii 1. 10 €.
Špeciálne ceny: pre najlepšieho Slovanistu s ratingom <=2100 švajčiarske pánske hodinky, pre najlepšiu ženu
švajčiarske dámske hodinky. Špeciálne ceny venuje rodina MUDr. Nemca.
Majstrovstvá Bratislavského kraja: (ceny môžu dostať iba hráči z klubov Bratislavského kraja) 1. 50 €, 2. 30, 3.
20, pre juniorov (nar. >=1993), seniorov (nar. <=1953), ženy, v každej kategórii 1. 10 €.
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.

