Račianske šachobranie 15. septembra 2020

Hotel Bivio, Bratislava-Rača
- Na úpätí Malých Karpát na krytej vonkajšej terase hotela Bivio, Alstrova 153, Bratislava.
- V tichom prostredí krásnej záhrady, v prípade nepriazne počasia sa turnaj zruší.
- Tento rok sa neuskutoční z dôvodu korony už tradičné Vinobranie, namiesto toho sa uskutoční
Šachobranie - 5 kolový turnaj štandard (35 minút na partiu pre každého + 30 s/ťah). Švajčiarskym
systémom, so zápočtom na FIDE, účasť len pre registrovaných hráčov v šachovom zväze s ratingom
menej ako 1600 bodov. Kapacita je maximálne 24 hráčov. Čakacia doba je 35 minút. Štartovné bez
obeda s malým občerstvením - ovocím, sladkosťami a originálnym nealko hroznovým džúsom: 20
Eur. Alebo ak chcete na mieste pizzu, v tom prípade so štartovným 25 Eur. O poradí rozhoduje: 1.
počet bodov, 2 upravený bucholz, 3. vzájomná partia 4. počet víťazných partií. Prví traja obdržia
knižné dary alebo si môžu vybrať fľašu originálneho nealko hroznového muštu. Deti dostanú
kamienky za účasť a navyše aj za bojovnosť a pekné partie.
- Organizuje šachový tréner Martin Hunčár, rozhodca Boris Rintel. O deti sa postaráme.
- Parkovanie: Autami sa dá parkovať v areáli hotela (prejdete popri hoteli za záhradu), pri naplnení
kapacity odporúčame parkovať pri kúpalisku v Knížkovej doline, ktoré je odtiaľ 300 metrov peši.
- Hygiena: Budeme rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru hygieny, hráčom zmeriame ráno teplotu,
práve preto volíme turnaj vonku, kde je riziko najmenšie. Hotel bude v ten deň zatvorený, takže
odtiaľ nehrozí nič, budeme mať otvorené dvere do vnútra na toalety, k dispozícii bude samozrejme
dezinfekcia. Stoly budú od seba oddelené, v prípade vyhlásenia povinnosti nosiť v exteriéri rúška,
bude toto opatrenie organizátor vyžadovať od všetkých účastníkov. Stoly sú kryté, takže ste
chránení pred slnkom a prípadným neočakávaným dažďom.
- Informácie, prihlášky a úhrady u Martina Hunčára na huncar.martin@gmail.com (v prihláške
uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub a či chcete obed). Na základe prihlášky vám účasť
potvrdíme a vyzveme vás k úhrade. Po platbe máte účasť garantovanú. V prípade nepriazne
počasia (večer pred turnajom podľa predpovede rozhodneme - ak bude predpoklad vytrvalého
dažďa a silného vetra, turnaj zrušíme a vrátime vám v plnej miere štartovné. Občasná prehánka
neprekáža, stoly sú prekryté.
- Registrácia a hracie kolá 15.9. od 8:15 do 8:30. Doobeda sa hrajú 3 kolá, o 12:30 je obed a o 13:30
sa hrajú posledné dve partie. Vyhodnotenie cca o 16:15 (závisí od dohrávaných partií).
- Program: V prípade, že mladší účastníci odohrajú skôr, budú mať možnosť hrať hry na veľkej
šachovnici a prípadne analyzovať partie s Martinom Hunčárom. Možnosť fotiek so Šachuĺkom
Matovým v obednej prestávke, prípadne natočenia videa.

