European Union Youth Rapid and Blitz Championship 2018
Slovakia / Ružomberok, 25. May – 27. May 2018

Majstrovstvá Európskej únie mládeže v
RAPID šachu 2018 /kat. 8, 10, 12, 14, 16/ - turnaj A
BLITZ šachu 2018 /kat. 12, 16/ - turnaj B
OPEN
RAPID – 21. ročník MONTANA OPEN Ružomberok - turnaj C
BLITZ MESTA Ružomberok 2018 - turnaj D
I. ORGANIZÁTOR ŠK Ružomberok, mesto Ružomberok a SMART KIDS pod záštitou ECU
II. ZÁŠTITA TURNAJA Ing. Erika Jurinová – predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja
III. GARANT TURNAJA MUDr. Igor ČOMBOR, PhD. - primátor mesta Ružomberok
IV. RIADITEĽ TURNAJA Marek ZELNICKÝ, mobil: +421907390407, e-mail: marek@sachrbk.sk
V. ROZHODCA IA Ivan SYROVÝ (ID 14904195) – IA Karol PEKÁR (ID 14902370)
VI. MIESTO A ČAS 25. mája 2018 – 27. mája 2018 - Hotel Kultúra***, Ružomberok, Slovensko.
VII. HRACÍ SYSTÉM A TEMPO HRY
Turnaj „A“ a Turnaj „C“ Švajčiarsky systém na 9 kôl, riadený programom SwissManager, 20 minút +
10 sekúnd na ťah. Kritériá rozhodujúce o konečnom poradí 1) výsledok vzájomného zápasu (len
v prípade, že boli odohrané všetky partie zainteresovaných hráčov) 2) Cut Buchholz - 1, 3) Plný
Buchholz, 4) Celkový počet výhier.
Turnaj „B a Turnaj „D“ Švajčiarsky systém na 9 kôl, riadený programom SwissManager, 3 minúty + 2
sekundy na ťah. Kritériá rozhodujúce o konečnom poradí 1) výsledok vzájomného zápasu (len
v prípade, že boli odohrané všetky partie zainteresovaných hráčov) 2) Cut Buchholz - 1, 3) Plný
Buchholz, 4) Celkový počet výhier.
VIII. KATEGÓRIE TURNAJA
Turnaj “A” – Majstrovstvá EU mládeže v RAPID šachu v kategóriách do 10 (v prípade účasti 20
a viac účastníkov samostatný turnaj kat. U8), 12, 14 a 16 rokov. Vyhodnotení budú chlapci a
dievčatá osobitne. Právo účasti majú všetci hráči s prideleným FIDE ID s uvedením krajiny, ktorá
je členom Európskej Únie alebo patrí do Schengenského priestoru.
Turnaje a právo účasti
do 8 rokov – ročník 2010 a mladší
do 10 rokov – ročník 2008 a mladší
do 12 rokov – ročník 2006 a mladší
do 14 rokov – ročník 2004 a mladší
do 16 rokov – ročník 2002 a mladší
Turnaj "B" – Majstrovstvá EU mládeže v BLITZ šachu v kategóriách do 12 a 16 rokov.
Vyhodnotení budú chlapci a dievčatá osobitne. Právo účasti majú všetci hráči s prideleným FIDE
ID s uvedením krajiny, ktorá je členom Európskej Únie alebo patrí do Schengenského priestoru.
Turnaje a právo účasti
do 12 rokov – ročník 2006 a mladší
do 16 rokov – ročník 2002 a mladší
Turnaj „C“ a Turnaj „D“ - otvorený turnaj pre všetkých hráčov s prideleným FIDE ID bez
obmedzenia krajiny, z ktorej prichádzajú.

IX. CENY
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto

A/B – turnaj
tablet
šachové hodiny
šachové hodiny
vecné ceny
vecné ceny
vecné ceny

C – turnaj
300 €
200 €
140 €
80 €
40 €
20 €

D - turnaj
140 €
100 €
70 €
40 €
20 €
10 €

Garantovaný cenový fond pre podujatia /finančné a vecné ceny/ minimálne 5 800 Eur
V každom turnaji budú prví traja ocenení trofejou a medailou. V turnajoch „A“ a „B“ diplom.
Každý účastník si odnesie účastnícku medailu + certifikát SMART KIDS.
Víťaz v „A“ turnaji v každej kategórii sa stane oficiálnym majstrom Európskej únie v RAPID
šachu pre rok 2018 a získa doživotný titul SMART KIDS CHAMPION.
V turnajoch „C“ a „D“ oceňujeme aj najlepšiu ženu a najlepšieho seniora.
X. PROGRAM
dátum
25.05.2018 piatok

26.05.2018 sobota
27.05.2018 nedeľa

Čas
13:15 – 16:15
16:30 – 16:50
17:00 – 19:30
09:00 – 14:00
15:15 – 16:15
17:00 – 19:30
09:00 – 12:30
13:30 – 14:00

Registrácia účastníkov RAPID & BLITZ
Otvárací ceremoniál
1. – 2. kolo (RAPID)
3. – 6. kolo (RAPID)
Registrácia účastníkov BLITZ
1. – 9. kolo (BLITZ)
7. – 9. kolo (RAPID)
Záverečný ceremoniál

XI. CENY UBYTOVANIA, STRAVY A VKLADU DO SÚŤAŽE
Ubytovanie nie je povinné od organizátora.
Ubytovanie v HOTELI KULTÚRA 25. - 27. mája 2018 s raňajkami – priamo v hracích priestoroch
1- lôžková izba 70 Eur (2 noci)
2 – lôžková izba 110 Eur s možnosťou ďalšej prístelky v cene 40 Eur (2 noci)
Ubytovanie Školský internát 25. - 27. mája 2018 /bunky/ - 500 m od hracích priestorov
2 – lôžková izba 40 Eur (2 noci)
3 – lôžková izba 60 Eur (2 noci)
Stravovanie v hracích priestoroch OBED/VEČERA v cene 5,50 Eur jedlo/osoba
Vklad do turnaja:
20 Eur – turnaje RAPID
10 Eur – turnaje BLITZ
25 Eur – zvýhodnený vklad na oba turnaje /RAPID & BLITZ/

Po zaslaní prihlášky bude zaslaná faktúra na úhradu!!!
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na bankový účet najneskôr do 20. mája 2018
XII. REGISTRÁCIA DO TURNAJA
Registrácia do turnaja, registrácia ubytovania, stravy a transportu z letiska prostredníctvom formulára v
propozíciách najneskôr do 15.05.2018 zastať na email chessfest@sachrbk.sk.
Prihlášky po tomto termíne sú v kompetencii riaditeľa turnaja.
XIII. OSTATNÉ INFORMÁCIE
Všetky turnaje sa budú hrať podľa aktuálnych pravidiel FIDE platných od 1.1.2018.
Hráč, ktorý sa dostaví na hracie kolo s oneskorením viac ako 15 minút, partiu prehráva.
Organizátor má právo interpretovať predpisy. Všetky záležitosti týkajúce sa pravidiel hry sú v
právomoci hlavného rozhodcu.
Rozhodnutia hlavného rozhodcu počas trvania turnajov sú konečné.
O všetkých záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto oznámení, rozhoduje usporiadateľ.
Za možnosť hráča zúčastniť sa turnaja, rovnako ako za jeho poistenie, sú zodpovedné
vysielajúce organizácie.
Oficiálny web turnaja: www.chessfest.sachrbk.sk

Záväzná prihláška
zaslať do 15.5.2018 na chessfest@sachrbk.sk
Prihlasovateľ a fakturačné údaje:
Meno a Priezvisko
Federácia/klub
Adresa
Mesto a PSČ
IČO
DIČ
email
mobil
Registrácia hráčov M EU mládeže RAPID a BLITZ
Meno
Priezvisko
ID hráča
Federácia

Registrácia hráčov OPEN RAPID a BLITZ
Meno
Priezvisko
ID hráča

Federácia

ubytovanie
Druh ubytovania

Hotel / Internát

Počet lôžok
Rozpis ubytovania/poznámka
Strava
jedlo

menu Počet jedál menu Počet jedál menu Počet jedál

večera 25.5.

1

2

3

obed 26.5.

1

2

3

večera 26.5.

1

2

3

obed 27.5.

1

2

3

Kategória
RAPID

Kategória
BLITZ

Kategória
RAPID

Kategória
BLITZ

Menu počas podujatia:
25.5.2018
Večera
Polievka: Slepačí vývar so zeleninou, mäsom a rezancami
Hlavné jedlo
1. Prírodný bravčový rezeň na šampiňónoch, dusená ryža, obloha
2. Kuracie prsia s jablkovou omáčkou, ½ dusená ryža ½ americké zemiaky
3. Zemiakové knedle plnené ovocím s makom a maslom
26.5.2018
Obed
Polievka: Zeleninová polievka s haluškami
Hlavné jedlo
1.Bravčové rizoto so syrom, kyslá uhorka
2. Kurací špíz s farebnou paprikou, zemiaková kaša
3. Vyprážaný karfiol, opekané zemiaky, tatárska omáčka
Večera
Polievka Šošovicová polievka so zemiakmi
Hlavné jedlo
1. Vyprážaný bravčový rezeň, opekané zemiaky
2. Kuracia rolka plnená šunkou a syrom, prírodná šťava, zemiakové hranolky
3. Zeleninové placky s jogurtovo-bylinkovým dressingom
27.5.2018
Obed
Polievka: Hráškový krém, krutóny
Hlavné jedlo:
1. Zeleninový špíz s fetou a cesnakovým dipom,varené zemiaky s maslom
2. Liptovské pirohy s bryndzou a opraženou slaninkou
3. Kurací steak so slaninovým chipsom, syrová omáčka, špenátové halušky

