usporiada v dňoch 6.7. – 7.9.2018
kruhový FIDE turnaj

DOPRASTAV CUP 2018
Riaditeľ turnaja:

Martin Sklár

Hlavný rozhodca:

Martin Sklár

Miesto:

Jedáleň DOPRASTAV-u, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava - Ružinov

Právo účasti:

10 hráčov podľa výberu usporiadateľa, z toho najviac dvaja bez FIDE rtg;
Len pre hráčov s rtg do 2199 vrátane

Hrací systém:

kruhový, 9 kôl, tempo 90 min. + 30 s. za ťah, povinné zapisovanie podľa
pravidiel FIDE; výsledky budú zaslané na FIDE listinu aj na LOK SR

Prihlášky:

e-mail: sklar_m@centrum.sk ; tel.: 0908/772 092 (Martin Sklár); prihlasujte sa
najneskôr do 1.7.2018

Kapacita:

10 hráčov, z prihlásených hráčov vyberá usporiadateľ

Časový rozpis:

Prezentácia: piatok 6.7.2018 od 16:30 do 17:20 hod.
Odhadovaný začiatok 1. kola: 17:30 hod.
Ostatné kolá: budú sa hrať každý piatok (okrem 31.8.) od 17:00 hod., „dovolenkári“
si môžu vzájomné partie odohrať aj v náhradných termínoch.
Ukončenie: piatok 7.9.2018

Štartovné:

Hráči bez FIDE ELO: 15 €
Hráči s FIDE ELO: 12 €
Zľavy: štartovné pre držiteľov preukazu ZŤP, ZŤP/S je 7 € bez ohľadu na ELO.
Štartovné sa platí pri prezentácii v hotovosti.
Každý hráč dostane pred začiatkom prvého kola písacie potreby a turnajový bulletin
s rozlosovaním turnaja, analýzou vybraných partií z predošlého ročníka.
Drobné občerstvenie bude zdarma k dispozícii počas všetkých kôl.

Ceny:

Víťaz dostane pohár s plaketou „Doprastav CUP 2018 – VÍŤAZ“

Poradie určuje:

počet bodov, S-B, výsledok proti hráčom v tej istej bodovej skupine, KOYA-systém,
počet výhier

Dopravné spojenie:

MHD: autobusmi 66, 78 – zastávka Solivarská
Autom: pre hráčov bezplatné parkovanie v areáli Doprastavu, a.s. na Drieňovej ul.

Ratingovanie - info:

V kruhových turnajoch sa na rozdiel od turnajov hraných švajčiarskym systémom
hráčom s FIDE ELO započítavajú aj partie proti neratingovaným hráčom (tým
sa na účely ratingovania vypočíta koeficient na základe hodnoty Rp). Bližšie pozri
FIDE Handbook, najmä článok 8.52
http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=161&view=article

Partneri turnaja:

