MEDNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR V POSPEŠENEM ŠAHU
na PTUJU, 6. do 7. maj 2017
A TURNIR od 1650 Elo dalje
Šahovsko društvo Ptuj organizira mednarodni odprti šahovski turnir v
prostorih restavracije GASTRO, Rajšpova ulica 16, Ptuj, v soboto 6. maja
in v nedeljo 7. maja 2017, s pričetkom ob 10 uri.
Sistem Švicar 7 kol , tempo 30 min + 30 sekund na potezo. Vsak igralec
mora imeti zraven brezhibno elektronsko šahovsko uro.
Prijavnina znaša 13 € za vse igralce, ki se prijavijo do vključno četrtka
4.5.2017 do 21. ure in imajo mednarodni Elo rating minimalno 1650. Za
igralce, ki želijo igrati na A turnirju z nižjim ratingom se prijavnina zviša za
3 €. Za vse zamudnike prijavnina povečana za 3 €. V prijavnino je
vključeno sobotno kosilo. Cena za dodatno kosilo 5,5 €. Turnir bo
prijavljen za enotni slovenski rating in FIDE rating za pospešeni šah.
Program turnirja:
Sobota 6.5.2017
Ob 9.50 zaključek prijav, 1. kolo ob 10.00 uri, 2. kolo ob 11.50, kosilo od
13.15 do 14.15, 3. kolo ob 14.20, 4. kolo ob 16.15.
Nedelja 7.5.2017
5. kolo ob 10.00 uri, 6. kolo ob 11.50, kosilo 13.15 7. kolo ob 14 uri.
Zaključek 10 minut po zadnjem kolu.
Nagrade se izplačajo v obliki potnih stroškov in znašajo 600 €. Če je
skupno število udeležencev manj kot 50, se nagradni sklad zmanjša za 30
procentov.

1. mesto 250 €,
2. mesto 150 €
3. mesto 100 €,
4-10 mesta praktične nagrade.
Elo nagrade do 1850 – 50 € , Elo do 2050 - 50 €.
Prvi trije mladi igralci do 15 let prejmejo medalje.
Nagrade se izplačajo po bucholz sistemu.

B. Turnir za vse igralce brez oz Elo do 1700
Prvi trije igralci dobijo pokale. Najboljši mladi igralci po letnicah rojstva pa
zlate medalje.
Odličen trening za mlade igralce.
Za šahovske klube,ki prijavijo več igralcev kot 3, dodatni popust na
prijavnino. Prijavnina znaša 11 €, vključeno sobotno kosilo, prijave enako
kot na A turnirju. Cena kosila za spremljevalce 5,5 €. Partije se zapisujejo
na A in B turnirju.

NAGRADNI BRZOPOTEZNI TURNIR 6.5.2017 ob 18.30 uri
3 min + 2 sekundi/potezo, 9 krogov , prijavnina 3 €, turnir bo organiziran v
primeru 16 prijavljenih igralcev.
nagrade 1. 30 €, 2. 20 €, 3. 10 €, 4. bon za kosilo, 5. vračilo prijavnine.

Tehnični izvajalec je podjetje Šah–Šeh d.o.o, info: Danilo Polajžer 041 494
364 , prijave na email: sahakademija@hotmail.com.

