ZŠ Dunajská Lužná, Obec Dunajská Lužná
v spolupráci s Bratislavským šachovým
zväzom organizuje

1. ročník šachového turnaja
Turnaj A (GPX mládeže)
Právo účasti :
Hrací systém :
Vyhodnotenie:
Tempo hry :
Štartovné :

narodení 2001 a mladší (pre potreby GPX sa započíta len
poradie hráčov s ratingom LOK maximálne 1400).
Švajčiarsky, 9 kôl
V kategóriách: C14, D14, (nar. 2001 a ml.), C11, D11, (nar. 2004
a ml.), C08, D08, (nar. 2007 a ml.).
2 x 15 minút na partiu (bez zapisovania)
2,5 € (ak SŠZ finančne podporí GPX, bude štartovné 2 €)

Turnaj A je súčasťou 8. ročníka GRAND PRIX mládeže 2014/15.

Turnaj B
Právo účasti :
Hrací systém :
Tempo hry :
Štartovné :

bez obmedzenia, neprihlásení hráči nemusia byť pripustení do
turnaja
Švajčiarsky systém, 7 kôl
2 x 20 minút na partiu (bez zapisovania)
5€

Pre oba turnaje platí :
Riaditeľ turnaja : Vladimír Hanuliak
Miesto konania : Kultúrny dom Dunajská Lužná, Námestie sv. Martina 3,
GPS : 48.0849246,17.2590955
Termín :
19. október 2014 (nedeľa)
Doprava :
Autobusy: Bratislava-DL, odchod 6:45, 8:25, Dun. Streda-DL
6:30, parkovanie v obmedzenom množstve je možné priamo
pred kultúrnym domom.
Prezentácia :
19.10.2014 od 830 do 900. Začiatok turnaja o 915, koniec cca. 1600.
Stravovanie :
účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje, k dispozícií
bude bufet.
Internet :
web GPX mládeže - http://gpx.jogo.sk/info.php
Ceny :
Vecné, poháre, diplomy, každý účastník dostane malú pozornosť
O konečnom poradí rozhoduje :
1. počet bodov, 2. Bucholz, 3. progres (postupové body),
4.najlepší výsledok zo vzájomných partií, 5. žreb
Upozornenie:
Účastníci festivalu musia priniesť na dvojicu hráčov kompletnú
hraciu súpravu a funkčné hodiny! (ak nemajú vybavenie, treba to
uviesť v prihláške). Prihlášky zaslať do 16.10.2014, do
prihlášky treba uviesť meno, dátum narodenia, klub/krúžok/školu
a prípadne národný rating LOK. Hráči neprihlásení do turnaja
v riadnom termíne platia štartovné 3/6 €. Nedodržiavanie
pokynov usporiadateľov môže byť dôvodom vylúčenia hráča
z turnaja!
Prihlášky do turnajov: Boris Rintel, tel.:0917 982 038, e-mail: brintel@trustpay.eu
Predpokladaný záver turnaja a vyhodnotenie : 15,00 - 16,00

