SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ
Martin Dobrotka, generálny sekretár
E-mail: sekretariat@chess.sk
Telefónne číslo: +421 948 640 046
Šachovým zväzom:
Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Francúzska, Maďarska,
Nemecka, Talianska, Slovinska, Švajčiarska
8. apríla 2013
Vážení šachoví priatelia!
Slovenský šachový zväz má tú česť pozvať všetky šachové zväzy na súťaž družstiev mužov
a žien počas nasledujúceho pohára Mitropy, ktorý sa bude konať v Ružomberku (Slovensko)
od 22. mája do 31. mája 2014.
Každá výprava bude pozostávať zo 4 hráčov, náhradníka (Open turnaj) a dvoch hráčov plus
jedného náhradníka na ženský turnaj, jeden z nich vo funkcii kapitána. Každá krajina bude
ubytovaná v dvojlôžkových alebo trojlôžkových apartmánoch s plnou penziou od 22. mája 2014
do 31. mája 2014. Poplatok za izbu navyše je 25 € za osobu/deň. Ďalšie izby sú k dispozícii
za cenu 75 € za osobu/deň (jednolôžková izba) a 50 € za osobu/deň (dvojlôžková izba), vrátane
plnej penzie.
Ubytovanie a tiež hracie priestory poskytne Hotel Kultúra, A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok,
Slovensko, http://www.hotelkultura.sk, telefónne číslo: +421/44 431 31 11.
Program:
22. mája 2014

20.00 h

Organizačné stretnutie

23. mája 2014

14.30 h

Otvorenie

23. mája 2014

15.00 h

1. kolo

24. mája 2014

15.00 h

2. kolo

25. mája 2014

15.00 h

3. kolo

26. mája 2014

15.00 h

4. kolo

27. mája 2014

15.00 h

5. kolo

28. mája 2014

15.00 h

6. kolo

29. mája 2014

15.00 h

7. kolo

30. mája 2014

15.00 h

8. kolo

31. mája 2014

9.00 h

31. mája 2014

15.30 h

9. kolo
Vyhodnotenie, odchod krajín

Tempo hry je 40 ťahov na 90 minút a 30 ťahov na dohrávku s bonusom 30 sekúnd na ťah.
Čakacia doba je 15 minút. Bez dovolenia rozhodcu sa hráči nemôžu dohodnúť na remíze v menej
ako 30 ťahoch. Používanie telefónov a iných druhov elektronických komunikačných zariadení je
zakázané v celej hracej miestnosti a v akomkoľvek ďalšom priestore vymedzenom hlavným
rozhodcom. Hlavným rozhodcom bude IA Ivan Syrový, pomocným rozhodcom FA Martin
Dobrotka, on-line prenos bude mať na starosti IA Karol Pekár a riaditeľom turnaja bude Marek
Zelnický.
Prvé tri družstvá a najlepší hráči na šachovnici budú ocenení pohármi a cenami. Ďalšie
informácie budú zverejnené pred začatím turnaja.
Každý účastnícky tím musí podľa vzájomnej dohody zaplatiť zväzu organizujúcemu udalosť
(Slovenskému šachovému zväzu) sumu 250 € za hráča. Poplatok treba uhradiť do 30. apríla 2014
na účet SŠZ:
Držiteľ účtu:

Slovenský šachový zväz

IBAN:

SK93 1111 0000 0066 0114 7005

BIC:

UNCRSKBX

Tiež by sme chceli požiadať zväzy, aby nás informovali do 15. januára 2014, či sa zúčastnia
turnaja Mitropa Cup 2014. Prihlasovacie informácie na oficiálny web, kde si zaregistrujete
družstvá do 31. marca 2014 Vám zašleme po potvrdení Vášho záujmu.
Tešíme sa na Vašu odpoveď.
S úctou

Marek Zelnický
riaditeľ turnaja

Office: Olympionikov 4
971 01 PRIEVIDZA
SLOVAK REPUBLIC

www.chess.sk

Identification number:
17310571

Telephone number:
+421/46/543 00 38

Fax:
+421/46/543 00 37

E-mail:
sekretariat@chess.sk

