Šachový klub Skalica v spolupráci s mestom Skalica
vás pozývajú na

SKALICKÝ ŠACHOVÝ FESTIVAL
v rámci ktorého sa uskutočnia turnaje

2. ročník FIDE CHESS OPEN Skalica
Miesto:

Hotel **** Svätá Ľudmila, Skalica

Termín:

23.08. – 30.08.2020

Systém:

Švajčiarsky na 9 kôl, tempo 90 min. na 40 ťahov a 30 min. do konca partie, bonifikácia 30 sekúnd
na každý ťah. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet FIDE ratingu a získaných noriem. Ďalšie
informácie sú v časti Technické ustanovenia.

Prihlášky:

Doručiť najneskôr do 31.07.2020 na adresu usporiadateľa, budú akceptované iba po úhrade vkladu.
Za prihlášky doručené po tomto termíne poplatok +10 €. Po tomto termíne nevieme zaručiť
ubytovanie v hoteli. Ubytovanie v hoteli Svätá Ľudmila bude rezervované až po uhradení
turnajového vkladu. V prípade väčšieho počtu prihlásených, o zaradení hráča do turnaja rozhoduje
deň úhrady vkladu. Pri platbe za viaceré osoby v prihláške uveďte menovitý rozpis. Vklad prosíme
poukázať na dole uvedenú banku, ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia a do poznámky
mená účastníkov.

Program:

nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Vklady:

13:00 – 16:00 prezentácia
17:00 1.kolo
24.08.
10:00 2.kolo
16:00 3.koo
25.08.
15:30 4.kolo
26.08.
09:30 bleskový turnaj
15:30 5.kolo
27.08.
15:30 6.kolo
28.08.
15:30 7.kolo
29.08.
15:30 8.kolo
30.08.
10:00 9.kolo
15 min po skončení poslednej partie vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov
23.08.

Rating
GM, IM, WGM, WIM
FM
FIDE > 2350
FIDE 2200 ÷ 2349
FIDE 2000 ÷ 2199
FIDE 1900 ÷ 1999

Vklad v €
0
10
20
30
40
50

Individuálne výnimky sú možné po dohode s organizátorom
Ceny:

Celkový cenový fond 3 800 €, Hlavné ceny spolu vo výške 2 900 €
I. 1 000 € + pohár
II. 500 €
III. 300 €
IV. 200 €
VI. 150 €
VII. 120 €
VIII. 110 €
IX.-X. 100 €

V. 170 €
XI.-XIII. 50 €

Ceny pre kategórie spolu 700 € – ženy, seniori (=<1960), juniori (>=2002), rating do 2100,
najlepší Skaličan (mimo hlavných cien), v každej kategórii - I. 70 € + pohár, II. 40 €, III. 30 €.
Ceny sa nedelia. Ceny v kategóriách sú platné, iba ak v danej kategórii súťažilo najmenej 6
hráčov. Pri nižšom počte môžu byť ceny v tejto kategórii krátené. Súbeh cien je povolený.
Každý účastník obdrží vecnú cenu.

O pohár firmy Schaeffler
Sprievodný turnaj do 1900 ELO
Termín:

23.08. – 30.08. 2019

Systém:

Švajčiarsky na 9 kôl, tempo 90 min. na 40 ťahov a 30 min. do konca partie, bonifikácia 30
sekúnd na každý ťah. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet FIDE ratingu.
Ďalšie informácie sú v časti Technické ustanovenia

Vklady:

20€; deti do 18 rokov, seniori na 60 rokov a ZŤP jednotné štartovné 15€, hráči ŠK Skalica
10€.

Ceny:

I. Tablet alebo mobilný telefón podľa výberu + pohár
II. Tablet alebo mobilný telefón podľa výberu
III. Tablet alebo mobilný telefón podľa výberu

16.ročník medzinárodného veľmajstrovského turnaja TIRNAVIA

„SKALICA MASTERS 2020“
Termín:

23.08. – 30.08. 2019

Systém:

Uzavretý veľmajstrovský turnaj pre 10 hráčov na plnenie GM, IM a ďalších medzinárodných
noriem. Hrá sa podľa pravidiel FIDE účinných ku dňu začiatku turnaja, tempo hry 90 min. na
40 ťahov a 30 min. do konca partie, bonifikácia 30 sekúnd na každý ťah.

Bleskový turnaj
Termín:

26.08. 9.30 -12:30

Systém:

Švajčiarsky na min. 11 kôl, hracie tempo 2x3min + 2s za ťah, zápočet FIDE

Vklad:

5€

Ceny:

Cenový fond 200€, I.cena 50€, II. 40€, III. 30€, IV. 25€, V. 20€, VI. 15€ VII.-VIII. 10€

Rapid turnaj
Termín:

29.08. 9.00 -14:00

Systém:

Švajčiarsky na min. 9 kôl, hracie tempo 2x10min + 5s za ťah, zápočet FIDE

Vklad:

10€

Ceny:

Cenový fond 650€, I.cena 300€, II. 200€, III. 100€, IV. 50€, + vecné ceny

Ubytovanie:

259€ / osoba
Ubytovanie účastníkov v hoteli Svätá Ľudmila zahŕňa:
7x ubytovanie s raňajkami v dvojlôžkovej izbe – doplatok za 1-lôžkovú izbu +20 €/deň,
parkovanie
bezplatný vstup do wellnescentra 1 hod.
bezplatný vstup do hotelovej herne
hra na golfovom trenažéri
bezplatná wifi v celom hoteli, zvýhodnený vstup na letné kúpalisko
zvýhodnený vstup na ochutnávku vína miestneho vinára
zvýhodnený vstup na beach volejbalové kurty
možnosť plavby loďou na Baťovom kanáli
prehliadka mesta Skalica a tradičnej výroby Skalického trdelníka
Miestny ubytovací poplatok 0,9 €/deň (spolu 6,3 € za pobyt) – platí sa individuálne po
príchode na recepcii hotela.
Možný príchod o deň skôr (22.08.2020) – cena za ubytovanie, večeru a raňajky 45 €/ osoba.
Možnosť dokúpenia servírovaných obedov a večerí.

Prihlášky:

Ing. Milan Roman, Krížna 5, Skalica 90901, +421 905 410 990, e-mail: info@milanroman.sk
Tomáš Perička, Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod Bradlom, +421 908 370 268,
e-mail: tomas.pericka@gmail.com

Banka:

Platba v EUR: Slovenská Sporiteľňa a. s., IBAN: SK36 0900 0000 0002 5106 3970;

Názov účtu: Šachový klub Skalica; ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia (RR.MM.DD).

Storno:

Storno poplatok za každú osobu ubytovanú organizatorom:
Odhlásenie účasti:
- najneskôr 15 dní pred turnajom: bude vrátený celý vklad
- 7-14 dní pred turnajom: 30e
- 3-6 dní pred turnajom: 40e
- 1-2 dní pred turnajom: 50e
K storno poplatkom sa prirátajú bankové poplatky, ak treba vrátiť úhradu na účet.

Technické ustanovenia:
Čakacia doba: Čakacia doba podľa čl. 6.6 písm. a/ Pravidiel FIDE je 1hodina.
Žrebovanie: Švajčiarsky systém, programom SwissManager.
Pomocné hodnotenie:
1. upravený Buchholz (škrtá sa 1 najhorší)
2. priemerný rating súperov,
3. počet víťazstiev,
4. úplný Buchholz (všetci súperi, zarátanie plných bodov súpera).
Registráciou do turnaja účastník súhlasí s výrobou audio a videozáznamov a fotografií a ich použitím na propagáciu.

Doplňujúce informácie
Skalica leží na hraniciach s Českou republikou. Ponúka veľa možností pre šport, najmä na bicyklovanie a turistiku,
ale aj golf, tenis, futbal, stolný tenis, baseball, hokej, beachvoleyball a veľa ďalších. Neďaleko od hotela je Baťov
kanál, kde je možnosť sa previezť loďou po okolí.
Pre hotelových hostí i neubytovaných účastníkov turnaja je k dispozícii parkovisko pred hotelom.
Hotel neumožňuje ubytovanie so psom.
Hotel Sväta Ľudmila má wellnes centrum (vstup 1 hod. v cene ubytovania), sauny a poskytuje aj
masáže (za poplatok). Ďalšie služby sú dostupné vo viacerých zariadeniach v meste Skalica.

Sponzori

Cukránka

