
Šachový klub Prievidza a Mesto Bojnice
Vás pozývajú

na šachový turnaj s tradíciou od roku 1958

Hornonitriansky pohár
OPEN BOJNICE 2010

Kongresová sála Kultúrneho centra Bojnice
25. júla - 1. augusta 2010

Vypísané turnaje: FIDE Open + IM turnaj pre 10 hráčov

Riaditeľ turnajov: Ing. Martin Dobrotka
Telefón: +421 905 360 654, E-mail: dobrotka@sachprievidza.sk

Systém hry: FIDE Open: Švajčiarsky systém na 9 kôl
Tempo hry: 90 min/40 ťahov + 30 min + 30 s/každý ťah od 1. ťahu

Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje: 
1. vyšší upravený Buchholz (bez jedného najhoršieho výsledku), 2. vyšší progres,
3. vyšší počet výhier, 4. vyšší priemerný rating súperov.

IM turnaj: Kruhový systém pre 10 účastníkov
Tempo hry: 90 min/40 ťahov + 30 min + 30 s/každý ťah od 1. ťahu

Pri rovnosti bodov o poradí rozhoduje: 
1. vyšší Sonneborn-Berger, 2. výsledok vzájomnej partie, 3. vyšší počet výhier.

Výsledky turnajov budú zaslané na zápočet FIDE a LOK. 
Čakacia doba podľa čl. 6.6 písm. b/ Pravidiel FIDE je stanovená na 30 minút.

Prihlášky: Termín uzávierky prihlášok je 15. 7. 2010 (prihlásení po tomto termíne platia vklad 
zvýšený  o  5 €).  Podmienkou  akceptovania  prihlášky  je  zaplatenie  vkladu  na  účet 
organizátora. Prihláška musí obsahovať meno hráča a dátum narodenia, požiadavky na 
ubytovanie a stravu. Prihlášky zasielajte na e-mail: dobrotka@sachprievidza.sk. 
Na Vami zaslanú prihlášku dostanete odpoveď do 3 dní,  pokiaľ nie,  kontaktujte ma 
telefonicky.

Údaje pre platbu: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Prievidza, číslo účtu: 1900724658/0200
názov účtu: Šachový klub Prievidza, VS: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Časový plán: 25. 7. Nedeľa 13.00 - 14.15 h prezentácia
14.20 - otvorenie turnaja
14.30 - 19.30 h 1. kolo

26. 7. Pondelok 14.30 - 19.30 h 2. kolo
27. 7. Utorok   8.30 - 13.30 h 3. kolo

14.30 - 19.30 h 4. kolo
28. 7. Streda 14.30 - 19.30 h 5. kolo
29. 7. Štvrtok 14.30 - 19.30 h 6. kolo
30. 7. Piatok 14.30 - 19.30 h 7. kolo
31. 7. Sobota 14.30 - 19.30 h 8. kolo
  1. 8. Nedeľa   8.30 - 13.30 h 9. kolo
  1. 8. Nedeľa 14.00 h vyhlásenie výsledkov

mailto:dobrotka@sachprievidza.sk
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Vklady: FIDE Open IM turnaj
GM, IM, WGM- individuálne podmienky GM, IM – individuálne podmienky
rating FIDE 2300 a viac 10 € rating FIDE 2401 a viac 100 €
rating FIDE 2200 - 2299 15 € rating FIDE 2351 - 2400 125 €
rating FIDE 2100 - 2199 20 € rating FIDE 2301 - 2350 150 €
rating FIDE 2000 - 2099 25 € rating FIDE 2251 - 2300 175 €
rating FIDE 1999 a menej 30 € rating FIDE 2201 - 2250 200 €
bez ratingu FIDE 40 € rating FIDE 2200 a menej 250 €

zľava pre hráčov s titulom FM   20%
Zľavy pre FIDE Open: 
mládež (r. 1992 a ml.), seniori (r. 1949 a st.) a ženy 20%
hráči s titulom FM, WFM, hráči ŠK Prievidza 40%

Ceny: Cenový fond pre FIDE Open pri účasti aspoň 50 hráčov minimálne vo výške 1 080 €.

1. miesto 350 € 2. miesto 260 € 3. miesto 150 € 4. miesto 100 €
5. miesto 70 € 6. miesto 60 € 7. miesto 50 € 8. miesto 40 €
Ceny sú zdaňované podľa platných zákonov SR.

Usporiadateľ  si  vyhradzuje  právo  upraviť  cenový  fond  v  prípade  menšieho  počtu 
účastníkov. Samostatne budú vyhodnotené Majstrovstvá Trenčianskeho kraja v šachu.

Ubytovanie a strava: Individuálne. Ponúkame ubytovanie v 2- alebo 3-lôžkových izbách v penzióne Nitra, 
Opatovská cesta 2, Bojnice v cene  12 €/noc (kapacita ubytovania cca 40 lôžok, cena 
vrátane miestneho poplatku za ubytovanie, vzdialenosť od hracej miestnosti cca 8 min.) 
a možnosť objednania stravy (raňajky 2,50 €, obed 4,50 €, večera 4,30 €). Platba môže 
byť realizovaná spolu s vkladom, prípadne v hotovosti pri prezentácií.

Voľný čas: - kultúrne a historické pamiatky mesta Bojnice
- najväčšia zoologická záhrada na Slovensku
- zámok Bojnice
- kúpele Bojnice
- plážové kúpalisko a plaváreň
- golf, minigolf
- Múzeum praveku Slovenska - Prepoštská jaskyňa
- Hornonitriansky banský skanzen
- jazda na koni

Partneri a sponzori:

Iné možnosti ubytovania:

Prehľad iných možností ubytovania nájdete na stránkach mesta Bojnice  www.bojnice.sk v časti: Všetko pre 
turistov/Informácie pre turistov, z ktorých vyberáme:

Penzión BOJNICE, Bojnice, www.penzionbojnice.sk

Penzión DRUŽBA, Bojnice, www.druzba.sk

Penzión ELITEX, Bojnice, www.oczora.eu

Hotel LIPA, Bojnice, www.hotel-lipa-bojnice.sk

http://www.hotel-lipa-bojnice.sk/
http://www.oczora.eu/
http://www.druzba.sk/
http://www.penzionbojnice.sk/
http://www.bojnice.sk/
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