Šachový turnaj GPX mládeže Gemerská
Poloma 2018
3. ročník mládežníckeho šachového turnaja
(propozície)
1. Turnaj – základná charakteristika :
− šachový turnaj určený pre mládež
2. Účastníci:
− zúčastniť sa môže každý šachista do 14 rokov zo SR
3. Súťažné kategórie:
− kategória do 8 rokov (chlapci/dievčatá) - narodení 1.1. 2010 a mladší
− kategória do 11 rokov (chlapci/dievčatá) - narodení 1.1.2007 a mladší
− kategória do 14 rokov (chlapci/dievčatá) - narodení 1.1.2004 a mladší
− pre všetky kategórie platia podmienky GPX mládeže SŠZ (http://gpx.jogo.sk)
− (Max. ELO 1400 bodov, narodení 1.1.2010 a mladší bez obmedzenia)
4. Organizátor : Šachový klub Gemerská Poloma
5. Riaditeľ súťaže : Ondrej Bašták Ďurán
6. Hlavný rozhodca : Róbert Szaszák
7. Miesto a čas :
− Sála Obecného úradu Gemerská Poloma (Námestie SNP 211)
− 28.4.2017 (sobota)
8. Účastnícky poplatok: 1€/hráča
9. Hrací systém :
− bude sa hrať Švajčiarskym systémom na 7 kôl
10. Tempo hry : 2 x 15 min
11. Pomocné kritériá rozhodujúce o konečnom poradí :
− Skóre
− Buchholz
− Sonneborn-Berger
− Počet výhier
12. Harmonogram turnaja:
− 8:30 – 9:00 Prezencia
− 9:00 – 9:20 Vylosovanie podľa hracieho systému
− 9:30
Začiatok súťaže
− 9:30 – 14:00 1. až 7. kolo
− 14:00
Predpokladané ukončenie súťaže
− 14:30
S vyhodnotením a oceňovaním
13. Ceny:
− traja najlepší z každej kategórie v rámci GPX mládeže budú ocenení diplomom
a vecnou cenou:
14. Prihlášky do turnaja:
− prihlášky zasielajte elektronickou formou na adresu: oz.sach.gp@gmail.com,
alebo telefonicky na: 0949 737 543 najneskôr 27.4.2018 do 12:00 hod.
− Neprihlásení hráči nemusia byť prijatí do turnaja!

15. Kontakt:
− Ondrej Bašták Ďurán, oz.sach.gp@gmail.com, +421 949 737 543
− Róbert Szaszák, rszaszak@gmail.com, +421 915 890 399
− organizátor :
Šachový klub Gemerská Poloma
Pionierov 607
049 22 Gemerská Poloma
Website: www.sachovyklubgp.org
E-mail: oz.sach.gp@gmail.com
Mobil: +421 949 737 543
− informačná stránka turnaja :
http://www.sachovyklubgp.org/clanky/turnaje/sachovy-turnaj-gpx-gemerskapoloma-2018.html
16. Ostatné informácie :
− organizátor zabezpečí občerstvenie
− keksíky, minerálka, čaj, káva, ovocie...
− výsledky budú zaslané na zápočet do GRAND PRIX MLÁDEŽE 2017/2018
− usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií a nezodpovedá
za stratu osobných vecí počas súťaže; dozor nad súťažiacimi zabezpečujú
vedúci/rodičia
17. Sponzori turnaja:
− Obec Gemerská Poloma, Brantner Gemer, Východoslovenská vodárenská
spoločnosť – Závod Rožňava, Eurobus, Dr. Öetker

