Majstrovstvá Európy mládeže SMART KIDS v
RAPID šachu 2019 /kat. 8, 10, 12, 14, 16/ - turnaj A
BLITZ šachu 2019 /kat. 12, 16/ - turnaj B
Organizátor:

ŠK Ružomberok, mesto Ružomberok a SMART KIDS pod záštitou ECU

Záštita turnaja:
Garant podujatia:

Ing. Erika JURINOVÁ – predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja
MUDr. Igor ČOMBOR, PhD. - primátor mesta Ružomberok

Riaditeľ turnaja:
Rozhodca:

Marek ZELNICKÝ, mobil: +421907390407, e-mail: marek@sachrbk.sk
IA Ivan SYROVÝ – IA Karol PEKÁR

Miesto a čas:

22. júna 2019 – 23. júna 2019,
Kultúrny Dom A. Hlinku - Veľká Dvorana, A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok

Hrací systém:

Turnaj „A“ Švajčiarsky systém na 9 kôl, riadený programom SwissManager, 15
minút + 10 sekúnd na ťah.
Turnaj „B“ 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.

Kategórie turnaja:
Turnaj “A” – Majstrovstvá Európy mládeže v RAPID šachu SMART KIDS v kategóriách do 10 (v
prípade účasti 20 a viac účastníkov samostatný turnaj kat. U8), 12, 14 a 16 rokov.
do 8 rokov – ročník 2011 a mladší
do 10 rokov – ročník 2009 a mladší
do 12 rokov – ročník 2007 a mladší
do 14 rokov – ročník 2005 a mladší
do 16 rokov – ročník 2003 a mladší
Turnaj "B" – Majstrovstvá Európy mládeže v BLITZ šachu SMART KIDS v kategóriách do 12 a 16
rokov.
do 12 rokov – ročník 2007 a mladší
do 16 rokov – ročník 2003 a mladší
Vyhodnotení budú chlapci a dievčatá osobitne. Právo účasti majú všetci hráči s prideleným
FIDE ID s uvedením krajiny, ktorá je členom ECU.
Ceny:

1.miesto
2. miesto

•
•
•

tablet
šachové hodiny

3. miesto
šachové hodiny
4. miesto – 6. miesto vecné ceny

V každom turnaji budú prví traja ocenení trofejou a diplomom.
Každý účastník si odnesie účastnícku medailu + certifikát SMART KIDS.
Víťaz v „A“ turnaji v každej kategórii sa stane oficiálnym majstrom Európy v
RAPID šachu SMART KIDS pre rok 2019 a získa titul SMART KIDS CHAMPION.

Program:

22.06.2019 sobota

10:00 – 11:30 Registrácia účastníkov
11:40 – 11:55 Otvárací ceremoniál
12:00 – 16:00 1 – 4. kolo (RAPID)
16:30 – 17:15 Registrácia účastníkov BLITZ
17:30 – 20:00 1 – 9. kolo (BLITZ)
cca 20:00 vyhodnotenie BLITZ
23.06.2019 nedeľa 09:00 – 14:00 5. - 9. kolo (RAPID)
cca 14:00 vyhodnotenie RAPID
Ubytovanie: Možnosti ubytovania a ich rezervácia pomocou oficiálneho webu podujatia.
Stravovanie: V hracích priestoroch bude k dispozícii bufet a možnosť objednania menu, pre
účastníkov pitný režim a občerstvenie zdarma.
Vklad:

20 Eur – turnaje RAPID
10 Eur – turnaje BLITZ
25 Eur – zvýhodnený vklad /RAPID & BLITZ/

Prihlášky:

Všetci účastníci musia byť prihlásení do 18. 06. 2019 pomocou registračného
formulára na www.100.sachrbk.sk.

Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.

Číslo účtu: SK74 1100 0000 0080 1002 7633
Variabilný symbol: FIDE ID hráča prípadne informácia ku platbe.
Ostatné informácie:
• V prípade potreby transportu z letiska kontaktujte organizátora turnaja.

•
•
•
•
•
•

Všetky turnaje sa budú hrať podľa aktuálnych pravidiel FIDE platných od 1.1.2018
s uplatnením prílohy A.4 resp. B.4
Hráč, ktorý sa dostaví na hracie kolo s oneskorením viac ako 15 minút pri RAPID
respektíve 3 minúty pri BLITZ, 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.

www.100.sachrbk.sk

