Medzinárodný šachový festival, 9.7.-17.7.2011 Banská Štiavnica
pod záštitou poslanca NR SR JUDr. Miroslava Číža a primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej
Organizátori:

Partner podujatia:

Oficiálna stránka podujatia:

Program festivalu:
► Medzinárodné majstrovstvá Slovenska:
- Medzinárodný OPEN A (cenový fond 6.510,- €), 9.7.-17.7.2011
- Medzinárodný OPEN B (cenový fond 1.000,- €), 9.7.-17.7.2011
- Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov MSR (17.7.2011 cca o 15:00) bude mať spevácke
vystúpenie veľmajster Lajos Portisch, na klavíri ho bude doprevádzať Valer Hegedüs
► Sprievodné turnaje:
Štiavnica Bughouse Championship (Holanďany, cen. fond 300 €, vklad 3 € za hráča), 13.7.2011
Štiavnica Blitz Championship (Bleskový turnaj, cenový fond 300,- €, vklad 3 €), 14.7.2011
celkový cenový fond vo všetkých turnajoch spolu: 8.110,- €
► Štiavnický živý šach:
Súboj legendárnych veľmajstrov
● Simultánka s veľmajstrami na námestí - 16.7.2011 o 17:00
● Partia naslepo so živými figúrkami na námestí – 16.7.2011 o 21:00
● Bohatý celodenný program na námestí – 16.7.2011
(zmena programu vyhradená!)

Propozície pre hráčov zo Slovenska
Miesto: Kultúrne a spoločenské stredisko (bývalé katolícke gymnázium), Kammerhofská 1, B. Štiavnica (vedľa hotela Grand-Matej)
Riaditeľ turnaja: Milan Maroš
Ubytovanie (rezervácie u riaditeľa turnaja):
► Penzión Kachelman***, vzdialenosť od hracej miestnosti 200 metrov, 28,70 € dvojlôžková izba/noc + 0,50 € daň mestu za každú
osobu a noc, www.kachelman.sk
► Domov mládeže pri SLŠ, Mládežnícka 4, vzdialenosť od hracej miestnosti 1 km, 5 € osoba/noc (wc a sprchy spoločné pre celú
chodbu), izby s vlastným wc a sprchou po 7,50 € osoba/noc, (k cenám ešte + 0,50 Eur daň mestu za osobu a noc)
Poznámka:
Vyššie uvedené ceny platia iba pri objednávke u riaditeľa turnaja.
Ďalšie možnosti ubytovania (rezervujte si priamo v jednotlivých prevádzkach):
► Penzión Tatiana***, vzdialenosť od hracej miestnosti 300 m, 10,50 € osoba/noc pri dvoch alebo troch osobách na izbe. V prípade
jednej osoby na izbe je cena 20,50 € za noc, www.tatiana-penzion.sk
► Hotel Grand-Matej****, vzdialenosť od hracej miestnosti 20 m, od 39 € izba/noc, www.grandmatej.sk
► Penzión Rozália, vzdialenosť od hracej miestnosti 350 m, od 23 € izba/noc, www.rozalia.sk
► Penzión Tomino, vzdialenosť od hracej miestnosti 200 m, od 21 € izba/noc, www.penziontomino.sk
► Penzión Nostalgia, vzdialenosť od hracej miestnosti 200 m, od 30 € izba/noc, www.penzion-nostalgia.sk
► Ubytovanie Permoník, vzdialenosť od hracej miestnosti 900 m, od 10 € osoba/noc, www.soren.sk
Stravovanie:

Penzión Kachelman (200 m od hracej miestnosti): raňajky 4,50 €, obed 3,30 €, večera 3,30 €
Obedy a večere sú formou denného menu, výber z 2 jedál.

Prihlášky:
Milan Maroš, Južná 48, 949 01 Nitra, e-mail: maros@livechess.sk, mobil: 0903 882296
Prihlášky sú akceptované iba po úhrade poplatkov na účet, zaslať najneskôr do 10.6.2011. Penalizácia za prihlášky po tomto termíne je
4 € a usporiadateľ negarantuje, že bude prihlášky po tomto termíne akceptovať. V prípade, že si objednáte u riaditeľa turnaja
ubytovanie alebo stravu, je nutné to uhradiť spolu s vkladom na účet. Poplatky prosíme poukázať na doleuvedenú banku, ako
variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Platby poštovou poukážkou odporúčame realizovať na adresu
riaditeľa turnaja. Skôr než pošlete peniaze, si výšku celkovej platby pre istotu najskôr overte u riaditeľa turnaja.
V prihláške treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, rating, oddiel, požiadavku na ubytovanie a stravu, prípadne simultánku.
Storno poplatky za 1 osobu: Pri zrušení prihlášky do 25.6.2011 vrátime celý vklad, pri zrušení do 30.6.2011 vrátime vklad znížený
o 4,- €, pri zrušení po 30.6.2011 vrátime vklad znížený o 6,- €. Storno poplatky za ubytovanie a stravu podľa druhu ubytovania.
Program:

sobota
nedeľa
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

9.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.
16.7.
17.7.

1000 – 1430 prezentácia
930 – 1200 futbalový turnaj
930 – 1200 futbalový turnaj
900 Holanďany - turnaj
900 Bleskový turnaj
900 8. kolo A, B
900 9. kolo A, B

1515 otvorenie

1520 1. kolo A, B
1500 2. kolo A, B
1500 3. kolo A, B
1500 4. kolo A, B
1500 5. kolo A, B
1500 6. kolo A, B
1500 7. kolo A, B
1700 simultánka
2100 živý šach
00
cca 15 vyhlásenie výsledkov, zmena programu vyhradená!

Technické ustanovenia: Čakacia doba v turnajoch A a B podľa čl. 6.6 písm. a/ Pravidiel FIDE (účinných od 1. 7. 2009) je 1 hodina.
Pri rovnosti bodov budú v turnajoch A a B rozhodovať tieto ďalšie kritériá: 1.upravený Buchholz (počítaný zo
skutočných bodov, škrtá sa najhoršie umiestnený súper), 2.FIDE progres (suma postupových bodov) 3.plný Buchholz
(počítaný zo skutočných bodov), 4.väčší počet výhier 5.lós (v prípade medailistov MSR dodatočný zápas alebo turnaj)
Voľný čas:
bohaté možnosti turistiky v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov, kúpanie v jazerách, množstvo kultúrnych
pamiatok, kultúrny program, futbalový turnaj
Banka:
VÚB, a.s., číslo účtu: 2099588957/0200, názov účtu: Šachový klub Banská Štiavnica, ako variabilný symbol uveďte
svoj dátum narodenia (DDMMRRRR)

OPEN „A“
Systém: švajčiarsky systém na 9 kôl, v opene hrajú muži aj ženy, Open A je turnajom pre určenie majstrov SR a medailistov
v kategórii jednotlivcov a žien, nominačným turnajom pre reprezentáciu (ME jednotlivcov), výsledky budú zaslané na FIDE a LOK
SŠZ pre zápočet ratingu a získaných noriem, OPEN A je turnajom, na ktorý bude v roku 2011 využitá podmienka Handbooku FIDE
B01 čl.1.43a o výnimke potrebného počtu federácií na normy FIDE, aplikuje sa zrýchlený (akcelerovaný) systém žrebovania (pred
prvým kolom sa štartovná listina rozdelí na 2 časti, hráči v prvej skupine dostanú pridelený 1 fiktívny bod a hráči v druhej skupine 0,
žrebuje sa tak, ako keby mali hráči bodový stav rovný súčtu skutočne získaných a fiktívnych bodov. Po 2. kole sa všetky fiktívne body
anulujú.)
Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 sek. na ťah, potom 30 minút do konca partie + 30 sek. na ťah
Termín: 9.7. – 17.7. 2011
Vklad: GM, IM, WGM, WIM – podmienky dohodou s riaditeľom turnaja, FM, WFM – neplatia vklad
pre výšku vkladu je rozhodujúca listina FIDE k 1.5.2011
FIDE > 2350 11,-€; FIDE 2350 – 2200 22,-€; FIDE 2199 – 2000 33,-€; FIDE < 2000; bez FIDE 100,-€
Zľavy: seniori narodení v roku 1950 a skôr, juniori narodení v roku 1991 a neskôr, ženy, zľava 25% na vklad do turnaja;
prihlášky spolu so zaplatením všetkých poplatkov do 10.5.2011, zľava 10% na vklad do turnaja
hráči ubytovaní v penzióne Kachelman, zľava 15% na vklad do turnaja
zľavy je možné kumulovať (zľavu 25% je možné použiť iba raz)
Ceny: Celkovo minimálne vo výške 6.510,- €, ceny nad 166 € sa zdaňujú (19%)
1. 1.000 € 2. 900 € 3. 800 € 4. 165 € 5. 160 € 6. 150 € 7. 140 € 8. 130 € 9. 120 € 10. 110 € 11.-15. 100 € (4175 €)
Kategórie: 1. 50 € 2. 40 € 3. 30 € (spolu 360 €) – seniori narodení v roku 1950 a skôr, juniori narodení v roku 1991 a neskôr, ženy
Prémie pre hráčov z krajín V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko): 1. 150 € 2. 125 € 3. 100 € (spolu 375 €)
Prémie pre hráčov zo SR (spolu 1600 €):
muži: 1. 160 € 2. 150 € 3. 140 € - bez diplomov a medailí
MSR jednotlivci (bez rozdielu pohlavia): 1. 160 € 2. 150 € 3. 140 € + diplomy a medaily 4. 130 € 5. 120 €;
MSR ženy: 1. 160 € 2. 150 € 3. 140 € + diplomy a medaily
ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený

OPEN „B“
Systém:
švajčiarsky systém na 9 kôl, výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu
Tempo hry:
90 minút na partiu + 30 sek. bonus na každý ťah
Termín: 9.7. – 17.7. 2011
Vklad: FIDE >= 2300 70,- €; FIDE 2299 – 2000 20,-€, FIDE < 2000, bez FIDE 25,- € (podľa listiny FIDE k 1.5.2011)
Zľavy: seniori narodení v roku 1950 a skôr, juniori narodení v roku 1991 a neskôr, ženy, zľava 25% na vklad do turnaja;
prihlášky spolu so zaplatením všetkých poplatkov do 10.5.2011, zľava 10% na vklad do turnaja
hráči ubytovaní v penzióne Kachelman, zľava 15% na vklad do turnaja
zľavy je možné kumulovať (zľavu 25% je možné použiť iba raz)
Ceny: Celkovo minimálne vo výške 1.000,- €
1. 160 € 2. 150 € 3. 140 € 4. 120 € 5. 100 € 6. 70 € 7. 50 € 8. 30 € 9. 25 € 10. 20 € (865 €)
Kategórie: 1. 20 € 2. 15 € 3. 10 € (135 €) – seniori narodení v roku 1950 a skôr, juniori narodení v roku 1991 a neskôr, ženy
ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený

