obec Pohronský Ruskov
OŠKA Pohronský Ruskov
Vás srdečne pozývame na 3. ročník šachových turnajov
z príležitosti výročia založenia
Obecného Šachového Klubu Amatérov v Pohronskom Ruskove

Miesto konania :
Termín :
Prezentácia :

Budova Kultúrny dom – kantína Cukrovarská 1 Pohronský Ruskov
18.4.2015 (sobota) od 9:00
od 8:00 do 9:00 hod

A turnaj

Putovná cena starostu obce Pohronský Ruskov
Právo účasti :
Tempo hry :
Hrací systém :
Štartovné :
Ceny:

Ostatné:

Listina
výťazov:

dospelý a juniori 15 až 18 rokov
2 x 15 minút
Švajčiarsky systém, 7 kôl
3,- €,
Putovná cena starostu obce, diplom a peňažné ocenenie
1. 35%
2. 25%
3. 15%
z vybratého vkladu
(zvlášť dospelý a zvlášť juniori, zaokrúhlené)
Putovnú cenu získa hráč, ktorý ho vyhrá 3 krát za sebou, alebo 5 krát
v ľubovolných ročníkoch turnaja.
Výherca sa zapisuje do „Listiny výťazov“.
Cena medzi turnajmi zostáva v úschove OŠKA!
ročník

meno

klub

ELO

I /2013
II/2014

Baláž András
Odler Daniel

ŠK Kamenný Most
AŠK Nitra

1961
2033

B turnaj
3. ročníka šachového festivalu mladých šachistov

z príležitosti výročia založenia
Obecného Šachového Klubu Amatérov v Pohronskom Ruskove
( turnaj je zaradení v rámci GRAND PRIX mládeže 2014/15 )

Právo účasti :
Tempo hry :
Hrací systém :
Štartovné :
Ceny :

chlapci a dievčatá narodený po 1.1.2001 s max. 1400 ELO /podľa GPX/
2 x 15 minút
Švajčiarsky systém, 7 kôl
2,- €
Diplomy a vecné ceny pre prvých troch v kategóriách
do 8 rokov, do 11 a do 14 rokov.
C - súťaž jednotlivcov - bónusové ceny.

Mat pešiakom
Pravidlá súťaže: - cenu získa hráč, ktorí v rámci turnaja A alebo B ako prvý dá mat pešiakom
Upresnenie:
Hráči vykonajú za prítomnosti rozhodcu rekonštrukciu posledných dvoch
ťahov. Mat musí byť vynútený. Dobrovolná prehra sa za mat neuznáva.
Nárok hráča na cenu potvrdí súper hráča na osvedčení.
Za mat pešiakom sa nepovažuje postup pešiaka a jeho premena na figúru.
Cena:
Zarámovaný obraz „Zrod šachu“ + osvedčenie.

Najlepší domáci hráč

Pravidlá súťaže: Vecná cena pre hráča z Pohronského Ruskova, ktorí získa najlepšie
umiestnenie v rámci turnaja A alebo B.
Upozornenie:
Občerstvenie:
Ostatné:

Všeobecné pokyny pre turnaj A a B
účastníci turnaja /registrovaný šachisti/ prinesú na každého nepárneho hráča
kompletnú hraciu súpravu a funkčné hodiny!
účastníkom bude podané občerstvenie
Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu počtu cien v kategóriách
s počtom menším ako päť účastníkov! Hráči neprihlásení v udanom termíne
platia poplatok za zaradenie do turnaja + 1 €.

Prihlášky zaslať do : 16.4.2015 do 20:00!
na e-mail: machnik@centrum.sk, prípadne na tel.: 0902264480 (Ján Machník).

Machník Ján predseda OŠKA

Ing. Nagy Ľudovít starosta obce

