Račiansky drahokam 4.-5.1. 2021

Stará jedáleň, Kadnárova 7 (vstup z Peknej cesty), Bratislava-Rača
Poďme si konečne zahrať naživo!
- V moderne zrekonštruovanom zariadení starajedalen.sk v Bratislave, Rači.
- Račiansky drahokam "A" - 5 kolový turnaj štandard (60 minút na partiu pre každého + 30
s/ťah). Švajčiarskym systémom, so zápočtom na FIDE, účasť len pre registrovaných hráčov v
šachovom zväze s ratingom od 1600 do 2199 bodov. Čakacia doba je 20 minút. Štartovné
bez obeda a bez občerstvenia: 30 Eur. Alebo ak chcete na mieste pizzu obidva dni, v tom
prípade so štartovným 40 Eur. O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. Buchholz Cut 1, 3.
vzájomná partia 4. počet víťazných partií. Víťaz dostane odmenu 60 Eur, prví traja obdržia
knižné dary. 4.1. sa hrajú 3 kolá o 9:30, 13:15 a 16:30 hod. a 5.1. sa hrajú 2 kolá o 9:00 a
13:00 hod. Organizátor má právo udeliť divokú kartu vo výnimočných prípadoch aj hráčom
s nižším ratingom. Maximálny počet 16 hráčov.
- Račiansky drahokam "B" - 8 kolový turnaj štandard, pričom každé párne kolo sa hrá
dvojkolo - teda tí istí súperi raz s bielymi a raz s čiernymi. (30 minút na partiu pre každého +
30 s/ťah). Švajčiarskym systémom, so zápočtom na FIDE, účasť len pre registrovaných
hráčov v šachovom zväze s ratingom od 1200 do 1599 bodov. Čakacia doba je 20 minút.
Štartovné bez obeda a bez občerstvenia: 30 Eur. Alebo ak chcete na mieste pizzu obidva
dni, v tom prípade so štartovným 40 Eur. O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. Buchholz
Cut 1, 3. vzájomná partia 4. počet víťazných partií. Víťaz dostane odmenu 30 Eur, prví traja
obdržia knižné dary. Deti dostanú kamienky za účasť a body počas turnaja. 4.1. sa hrá
dvojkolo o 9:30 a potom o dvojkolo o 13:15 a potom 5.1. dvojkolo o 9:00 a dvojkolo o
13:00. Organizátor má právo udeliť divokú kartu vo výnimočných prípadoch aj hráčom s
nižším ratingom. Maximálny počet 16 hráčov.
- Račiansky drahokam "C" - 8 kolový turnaj štandard, pričom každé párne kolo sa hrá
dvojkolo - teda tí istí súperi raz s bielymi a raz s čiernymi. (30 minút na partiu pre každého +
30 s/ťah). Švajčiarskym systémom, so zápočtom na FIDE, účasť len pre registrovaných
hráčov v šachovom zväze s ratingom od 1000 do 1199 bodov. Čakacia doba je 20 minút.
Štartovné bez obeda a bez občerstvenia: 30 Eur. Alebo ak chcete na mieste pizzu obidva
dni, v tom prípade so štartovným 40 Eur. O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. Buchholz
Cut 1, 3. vzájomná partia 4. počet víťazných partií. Prví traja obdržia knižné dary. Deti
dostanú kamienky za účasť a body počas turnaja. 4.1. sa hrá dvojkolo o 9:30 a potom o
dvojkolo o 13:15 a potom 5.1. dvojkolo o 9:00 a dvojkolo o 13:00. Organizátor má právo
udeliť divokú kartu vo výnimočných prípadoch aj hráčom s nižším ratingom. Maximálny
počet 16 hráčov.

- Račiansky drahokam "D" - kruhový turnaj (každý s každým) pre maximálny počet 10
hráčov (tento turnaj sa hrá v samostatnej miestnosti), bez zápočtu na FIDE len pre deti
narodené v ročníku 2006 a mladšie, len pre deti neregistrované v klube alebo registrované
v klube s ratingom max. 1000 bodov. Čakacia doba je 20 minút. Štartovné bez obeda a bez
občerstvenia: 30 Eur. Alebo ak chcete na mieste pizzu obidva dni, v tom prípade so
štartovným 40 Eur. Tempo 25 minút na partiu pre každého, bez nutnosti zapisovania partií,
v prípade, že turnaj skončí skôr, deťom urobíme tréningy, budú hrať voľne medzi sebou a
zoberieme ich aj von sa prevetrať. O poradí rozhoduje 1. počet bodov, 2. výsledok
vzájomnej partie, 3. väčší počet výhier, 4. los. Prví traja obdržia knižné dary. Deti dostanú
kamienky za účasť a body počas turnaja. 4.1. sa začína o 9:30 a 5.1. sa začína o 9:00.
- Vyzdvihnutie detí: Deti z "D" turnaja si môžete vyzdvihnúť od 14:30 do 16:30 hod., deti z
ostatných turnajov po odohraní posledného kola, predpokladáme, že to bude medzi 16:00
až 17:00. V prípade, že dohrajú, vyzdvihnite si ich čo najskôr, aby nevyrušovali tých, ktorí
ešte budú dohrávať.
- Organizuje šachový tréner Martin Hunčár, rozhodca Boris Rintel, Jonatán Pavelka. Jedna
miestnosť bude slúžiť na analýzy partií.
- Parkovanie: Autami sa dá parkovať na Peknej ceste a na okolí.
- Hygiena a strava: Budeme rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru hygieny, podujatie
riadne nahlásime, hráčom zmeriame ráno teplotu, pizza sa bude podávať v samostatnej
miestnosti. Podľa momentálne platných nariadení sa účastníci musia pri registrácii
preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 12 hodín - teda buď
v nedeľu poobede alebo ideálne priamo v pondelok ráno tesne pred začiatkom. Účasť
rodičov nie je z kapacitných dôvodov možná, výnimku majú len rodičia detí z "D" turnaja, aj
to len po dohode s organizátorom len na určitý čas.
- Informácie, prihlášky a úhrady u Martina Hunčára na huncar.martin@gmail.com (v
prihláške uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub, či chcete obed a či sa hlásite do
turnaja "A", "B", "C" alebo "D"). Na základe prihlášky vám účasť potvrdíme a vyzveme vás k
úhrade. Po platbe máte účasť garantovanú. V prípade zákazu organizovania verejných
podujatí turnaj zrušíme a vrátime vám v plnej miere štartovné. Ak máte ďalšie otázky,
volajte na 0903440480. Turnaj organizuje šachový klub Doprastav. ww.skdps.com
- Registrácia: 4.januára 2021. medzi 8:30 až 9:15. Antigénové testy sú zvyčajne otvorené od
8:00 ráno. V prípade, že by boli v ten deň v Bratislave otvorené odberné miesta neskôr,
začiatok turnaja posunieme.
- Program: Možnosť fotiek so Šachuľkom Matovým v obednej prestávke, prípadne natočenia
videa.

