12. ROČNÍK
MEDZINÁRODNÉHO
ŠACHOVÉHO TURNAJA
GRÓFA JÁNA ZAMOYSKÉHO
NA HRADE ĽUBOVŇA
1. Názov podujatia:
12. Medzinárodný šachový turnaj grófa Jána Zamoyského na hrade Ľubovňa
2. Organizátor:

- Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
- Občianske združenie „Priatelia hradu Ľubovňa“
- Towarzystvo Krzewienia Kultury Fizycznej Poprad Muszyna
- Športový klub mesta Stará Ľubovňa

3. Spoluorganizátor:
- Starosta Powiatu Nowosadeckiego - Marek Pławiak
- Primátor Mesta Stará Ľubovňa – PhDr. Ľuboš Tomko
- Burmistrz MiGU Muszyna - dr. Jan Golba
- Towarzystwo Milośników Ziemi Muszyńskiej
- Stowarzyszenie Polsko-Slowackie w Muszynie
- Stowarzyszenie Sport Dzieci i Mlodziezy Sokól v Muszynie
- Šachový klub mesta Stará Ľubovňa
4.

5.

Sponzor:
-

Starostwo Powiatu Novosadeckiego

-

UMiGU Muszyna

Miesto konania:
Ľubovnianske múzeum, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, hrad Ľubovňa,
SLOVENSKO, Dom správcu v barokovom podhradí hradu

6.

Prihlášky:
Účasť prosíme potvrdiť najneskôr do 29. 9. 2016:

7.

-

e-mail: info@hradlubovna.sk

-

kontaktná osoba: Mgr. Jakub Ondrej

-

nezaručujeme účasť pre vopred neprihlásených účastníkov!

Kategórie a začiatok súťaží:
I. skupina:

deti do 14 rokov

1. 10. 2016 (sobota) o 10:00 hod.

II. skupina:

mládež od 14 do 18 rokov

1. 10. 2016 (sobota) o 10:00 hod.

III. skupina:

dospelí nad 18 rokov

2. 10. 2016 (nedeľa) o 10:00 hod.

Prezentácia hráčov pred súťažou – o 9.00 hod.
8.

Pravidlá: pravidlá FIDE pre rapid šach.

9.

Systém hry:
Tri turnaje, každý zvlášť pre deti do veku 14 rokov, mládež do 18 rokov (v sobotu) a pre
dospelých (v nedeľu). Z kategórie detí a mládeže môžu v prípade záujmu a po zaplatení
poplatku prejsť hráči do vyššej kategórie. Členenie podľa vekových kategórií švajčiarským systémom - juniórske turnaje na 7 kôl, seniórsky turnaj na 9 kôl, hrací čas 2 x
15 min.

10. Štartovné:
I. skupina: bez poplatku (aj v prípade záujmu o postup do II. skupiny)
II. skupina: bez poplatku (v prípade záujmu o postup do III. skupiny – poplatok 2€)
III. skupina: 5€
V cene štartovného je zahrnuté podávanie obeda pre hráča. Obed poskytujeme aj pre
nesúťažiacich.

Prosíme nahlásiť

(s uvedením počtu).

Váš záujem o poskytnutie obeda do 29. 9. 2016

11. Upozornenie:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách (hlavne podľa počtu súťažiacich
v kategóriách). Dvaja hráči z rovnakého oddielu sú povinní doniesť si so sebou šachovú
súpravu a šachové hodiny (podmienka účasti pri nedostatku šachového materiálu,
zapožičanie sa spoplatňuje sumou 2 €).
12. Cieľ podujatia:
- popularizácia šachu
- spolupráca prihraničných regiónov
- prezentácia Mesta Stará Ľubovňa i Powiatu Nowosadeckiego

