
OBČAN

OBČAN

 

                     

            

obdrží každý účastník turnaja dávku šachového vírusu

väčšieho obnosu peňazí alebo naturálií 

spôsobujúceho nekontrolovaťeľnú chuť hrať šach a čiernobiele videnie.

Parkovanie v objekte je možné len pre autá a obrnené transportéry do 10 ton.

       Vhodný tovar na pokrytie nákladov a výmenný obchod.

Kontaminačný oblek pre pohyb mimo dekontaminovanej zóny.

DOZOR

STAROSTA

Vstup do objektu bude umožnený len skupinám s jedným či viac členmi.

Vozidlá prekračujúce túto hmotnosť musia parkovať v okolitých rozvalinách.

    Ing. Peter Mego - mego@px.psg.sk

  Šach a hľadanie vakcíny či protilátky.

        Preferované naturálie:

protilátky

Piatok- príchod do 14:30,  kolá 1-2, večera z núdzových zdrojov.

Plynovú masku a dostatok filtrov v HEPA štandarde na celý pobyt.

       Hodiny osudu odrátavajúce zostávajúci čas.

 Veci na prežitie a dekontamináciu podľa vlastného uváženia.

      Hrá sa podľa pravidiel FIDE v rapid šachu Švajčiarskym systémom na 9 kôl 45 min + 10 sek na ťah.

Sobota- raňajky KD, kolá 3-4, obed, kolá 5-6, posledná večera a opekanie menej šťastných šachistov.

Po príchode a zaplatení drobného či

Umbrella corp. si vyhradzuje právo mierne až podstatne meniť pravidlá podľa preferovaného (Fero) víťaza turnaja .

Výsledky turnaja pošleme na preskúmanie patológom a možno aj LOK A FIDE RAPID FRLR.

Nedeľa- raňajky čo zostalo, kolá 7-8, obed ak ešte bude z čoho, kolo 9, vyhodnotenie a rozdávanie

       Šachovú súpravu s dostatočnými rozostupmi pre figúrky podľa nariadenia vlády §64/20.

spolok šachistov PP, preživších COVID 19 stanovuje

OPEN POVAŽSKÉ PODHRADIE
V REKREAČ. STREDISKU PRIEDHORIE

na

28.08.2020 až 30.08.2020

Ing. Peter Bielik - Pribinova 970/24, 017 01 Považská Bystrica

042-4327310, 0905 750 098 bielikp@px.psg.sk 

ŠK Považské Podhradie v spolupráci s Umbrella corp.

NAKAZENIE

PRÍCHOD

ČO NA SEBA?

ČO SO SEBOU?

SÚŤAŽ

HLAVNÁ AKTIVITA

Hlavný virológ a šachológ

Zástupca Umbrella corp. 

pre výskum a vývoj Ing. Peter Mego - mego@px.psg.sk



ešte stále treba niekomu pripomínať súradnice, ach Bože...
49° 00' 05.08" szš
18° 29' 08.71" vzd

zápočet do ØDE rapid

VEDĽAJŠIE AKTIVITY

ODMENY

VYHODNOTENIE (najkrajšie rúško)

a odjazd domov

diskusia o možnostiach nemožného

priedhorský trojboj

už sa na vás tešíme                                   kolektív ŠK Pov. Podhradie

tradičný futbal v ochrannom odeve

hľadanie protilátky

posedenie pri ohni z bezcenných papierov

pre najlepšieho: 
Vakcína na všetky choroby pre najhorších:

Spoznávací výlet do 
miestnej kuchyne

spočítanie preživších

LOKALIZÁCIA
Na tajnom miete vysoko v horách.

Odo mňa to nemáte ale je to tu:

http://www.pruzina.sk/index.html

