16. ročník medzinárodného
veľmajstrovského turnaja

TIRNAVIA
„SKALICA MASTERS 2020“
Turnaj sa koná pod zášLtou primátorky mesta Skalica, a je realizovaný s ﬁnančnou
podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Trnavského samosprávneho
kraja a Slovenského šachového zväzu.

Termín:

23. – 30. augusta 2020

Miesto:

Hotel Svätá Ludmila****, Tehelňa 40, Skalica

Organizátor:

Trnavská šachová škola, o.z., v spolupráci so Šachovým klubom Skalica

Partner podujaLa:

Chess EvoluFon ( www.sachovepomocky.sk )

Organizačný garant:

Ján Kišon, tel.: +421949364826, mail: jan.kison@gmail.com

Riaditeľ turnaja:

Ing. Milan Roman, mail: info@milanroman.sk

Rozhodca:

Ing. FranFšek Jablonický

Turnaj:

Uzavretý veľmajstrovský turnaj pre 10 hráčov na plnenie GM, IM a ďalších
medzinárodných noriem, ktorý je súčasťou Skalického šachového fesLvalu.

Systém hry:

Kruhový turnaj o normy GM, IM, WGM,WIM. Hrá sa podľa pravidiel FIDE účinných ku
dňu začiatku turnaja, tempo hry 90 minút na 40 ťahov + 30 minút do konca parLe s
prídavkom 30 sekúnd na každý ťah. Čakacia doba je 60 minút od stanovenia začiatku
parFe. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet raFngu FIDE a získaných noriem.
Kritériá pre určenie poradia pri rovnosF bodov (TB) : 1. Bucholz, 2. SonnenborgBerger 3. Výsledok hráčov v rovnakej bodovej skupine 4. Počet výhier.

Ubytovanie a strava:

Hotel Svätá Ludmila ****Skalica................320.-€/osoba , ubytovanie zahŕňa:
- 7x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe ( doplatok za 1-lôžkovú izbu +30 €/deň )
- 7x stravovanie – polpenzia ( raňajky bufetový výber, večera servírovaná )
- stravovanie začína 23.8.2020 večerou a končí 30.8.2020 raňajkami
- vstup do wellness centra 1 hod./deň
- vstup do hotelovej herne

- hra na golfovom trenažéri
- miestny poplatok za ubytovanie
Možnosť príchodu o deň skôr (22.8.2020),cena za ubytovanie v dvojlôžkovej
izbe, miestny poplatok za ubytovanie, večeru a raňajky............ 46.- €/osoba
Možnosť dokúpenia servírovaných obedov – cena 8,-€/obed

Zľavy na ubytovanie
v Hoteli Sv. Ludmila
pre hráčov:

Výška zľavy
z ubytovania v %.

Platba za ubytovanie v
€.

2550+

100%

0.-€

2500+

75%

80.-€

2450+

50%

160.-€

2400+

25%

240.-€

Ceny:

1.miesto 1200.-€ + tablet
2.miesto 1000.-€ + mobil
3.miesto 800.-€ +šachové hodiny CE Premium
4.miesto 600.-€ + šachové hodiny CE Classic
5.miesto 400.-€ + šachové hodiny KK 9908

Štartovné:

GM

0€

2501* a viac: 100 €

2351 – 2400: 250 €

2451 – 2500: 150 €

2301 – 2350: 300 €

2401 – 2450: 200 €

*raFng k 1. 8. 2020

Prihlášky:

Vyplnenú prihlášku treba zaslať čo najskôr, najneskôr však do 31.7.2020 na
mail organizačného garanta turnaja Jána Kišona. Následne zasielame
akceptačné stanovisko organizátora, spolu s faktúrou na úhradu. Po prijau
úhrady faktúry na uvedený účet bude hráč zaradený do turnaja. Usporiadateľ
si vyhradzuje právo neprijať do turnaja hráča, ktorý v daný moment nebude
vyhovovať podmienkam turnaja pri plnení noriem. Štartovná lisFna bude
priebežne aktualizovaná na stránkach Chess- results.

Harmonogram:

Nedeľa

23. Augusta

Prezentácia

10:00 – 15:00

Losovanie

15:00 – 15:15

1. kolo

17:00 – 22:00

Pondelok 24. augusta

2. kolo

16:00 – 21:00

Utorok

3. kolo

10:00 – 15:00

4. kolo

17:00 – 22:00

25. augusta

Streda

26. augusta

5. kolo

16:00 – 21:00

Štvrtok

27. augusta

6. kolo

16:00 – 21:00

Piatok

28. augusta

7. kolo

16:00 – 21:00

Sobota

29. Augusta

8. kolo

16:00 – 21:00

Nedeľa

30. augusta

9. kolo

09:00 – 14:00

Vyhodnotenie 14:30 – 15.00

Na podujal plal v prvý a posledný deň turnaja Business dress code.

Prihláška na 16. ročník medzinárodného veľmajstrovského turnaja TIRNAVIA/
SKALICA MASTERS 2020.

Titul

Meno

Priezvisko

Štát

ELO

FIDE ID

Klub

Ubytovanie
A/N

Obedy
A/N

Kontakt
Mail,tel.

