25. Open Považské Podhradie
Propozície

Šachový klub Považské Podhradie vás pozýva na tradičný open
turnaj v rapid šachu.
Turnaj je súčasne majstrovstvom TN kraja jednotlivcov v rapid šachu.
Termín:

2.9.2022 – 4.9.2022

Miesto:

Rekreačné zariadenie, Pružina – Priedhorie, Pružina 539, 018 22, Google mapy

Prezentácia:

Piatok 2.9.2022 do 14:30, začiatok turnaja: piatok 15:00

Prihlášky:

Peter Bielik, Pribinova 970/24, 017 01 Považská Bystrica
tel.: 0905 750 098, E-mail: bielikp@px.psg.sk

Uzávierka:

31.8.2022

Štartovné:

12 €, žiaci do 15 a dôchodcovia nad 60 rokov 8 €.

Ubytovanie:

Ubytovanie + plná penzia: 34 € na osobu a deň, spolu 68 €. Začína sa piatok večerou,
končí v nedeľu obedom, možno objednať samostatne aj pre neubytovaných.

Hrací systém: 9 kôl, 2x45 minút + bonus 10 sek./ťah , švajčiarsky systém podľa pravidiel FIDE
rapid so zápočtom do FIDE RAPID FRLR a LOK.
Riaditeľ turnaja: Peter Bielik

Hlavný rozhodca: Peter Mego

Hrací plán:

piatok 15:00 1. kolo, 17:00 2. kolo
sobota 8:00 3. kolo, 10:00 4. kolo, 13:30 5. kolo, 15:30 6. kolo
sobota 18:00, športové aktivity, opekačka, táborák
nedeľa 8:00 7. kolo, 10:00 8. kolo, 13:30 9. kolo, 15:30 vyhodnotenie turnaja

Ceny:

Pohár pre víťaza, finančná odmena, medaile a diplomy pre prvých troch.
Vecné ceny pre prvých šiestich.
Medaile a diplomy pre prvých troch v majstrovstve TN kraja.
Vyhodnotenie najlepších juniorov, najlepší senior, cena útechy.

Sponzori:

ŠK Považské Podhradie
Mesto Považská Bystrica

Krajský šachový zväz TN
INEL s.r.o.

WEB:

www.skpp.sk

www.sachovespravy.eu

Ochrana osobných údajov: V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov hráč alebo zákonný zástupca hráča prihlásením do turnaja:
• vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum
narodenia, klubová príslušnosť (škola).
• súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja na webových stránkach spravovaných
ŠK Považské Podhradie a ich členov uvedených v sekcii WEB.

Doprava.
z diaľnice D1 zísť na výjazde Považská Bystrica juh smerom na Sverepec. Z cesty 61 odbočiť na
Pružinu. Na konci obce smer Priedhorie a v Priedhorí uprostred dediny odbočka na RZ Priedhorie.
Parkovanie v areáli.

Fotogaléria.

V náručí Strážovských hôr.

Hracia miestnosť.

Každý si

Tradičné aj netradičné
športy.

Opekačka nesmie chýbať.

zahrá

