XXIII.
Talentum Kupa
Medzinárodný otvorený šachový turnaj
Siófok, 21-29. august 2017.
Tri skupiny pre jednotlivcov (všetky bez obmedzenia veku):
Skupina "A" - Turnaj na získanie Fide ELO
Skupina "B" - Turnaj na získanie Fide ELO, pre háčov s maximálnym ELO 2100
,
Skupina "C" (amatéry) - nedá sa získať rating, môžu sa zúčastniť aj hráči bez
súťažného povolenia.

1028 Budapest
Gyöngyvirág utca 13.
────────────
Telefon / fax:
(36-1) 398-7220
────────────
Dič:
18061000-1-41
────────────
Číslo účtu:
65100149-10003970
────────────
E–mail:
husi.sc@gmail.com
────────────
web:
www.husi-sc.hu

Organizátor turnaja: Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport Club (HÜSI SC).
Miesto konania: Hotel Ezüstpart Siófok ***, 8600 Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. Hotel sa nachádza priamo na
južnom brehu jazera Balaton v časti Balatonszéplak, obklopený zeleňou, v kľudnom prostredí. Izby majú vlastnú
kúpeľňu, sú vybavené s farebným televízorom s plochou obrazovkou, a chladničkou , v spoločenských
miestnostiach je k dispozícii wifi. Pre ubytovaných hostí je zadarmo k dispozícii krytá plaváreň, sauna a
vírivka. Na území hotelu je zadarmo parkovanie pre ubytovaných, a po predbežnej dohode aj pre dochádzajúcich
hráčov. Viac informácii na webovej stránke www.ezustpart.com.
Súaťažná miestnosť, ubytovanie, stravovanie na jednom mieste! Vďaka našim mimoriadne priaznivým
cenám môžete spojiť šachy a dovolenku v hotely priamo na pláži pri Balatone.
Program:
21. augusta v pondelok
22-25 od utorka po piatok
26- v sobotu
27-28 v nedelu a pondelok
29- v utorok

12.00-14.30 - príchod a registrácia
14.40- otvorenie, technické informácie, losovanie
15.00 1. kolo
od 14.30 - 2-5. kolo
od 9.00 - 6. kolo
od 17.00- bleskový turnaj
od 14.30- 7-8. kolo
od 9.00 9. kolo
o 14.30- vyhlásenie výsledkov.

Ceny:
Skupina "A" : garantovaný cenový fond 220.000.- Ft (12 cien, pri účasti minimálne 35 hráčov)
60.000.-, 40.000.-, 25.000.-, 15.000.-, 3 x 10.000.- Ft + 5 x 10.000.- Ft mimoriadne ceny
( najlepší hráč pod 2100 ELO ktorý nedosiahol umiestnenie za ktoré je vypísaná niektorá z horeuvedených cien,
najlepší dorastenec , senior , najlepšia žena, s nižším ELO ako 1900 ).
Skupina "B" : garantovaný cenový fond 130.000.- Ft (15 cien, pri účasti minnimálne 50 hráčov)
25.000.-, 20.000.-, 15.000.-, 10.000.-, 8000.-, 7000.- Ft, 4 x 5000.- Ft + 5 x 5000.- Ft mimoriadna cena
Skupina „C" : predmetné ceny
Najlepší dorastenci ( pri účasti aspoň 5 -5 hráčov aj po vekových kategóriách) vo všetkých troch skupinaách
obdržia medajlu aj diplom.
Finančné ceny podliehajú daňovej povinnosti a nedajú sa deliť.
Spôsob organizácie vo všetkých skupinách sa odohrá 9kôl švajčiarskym systémom podľa pravidiel FIDE. Hrací
čas v skupinách „A” a „B” 40 ťahov na 90 minút +30 minút až po spadnutie + do konca sa pridáva 30 sekúnd na
každý ťah, v skupine „C” v každom kole sa odohrajú dva zápasy so striedaním farieb figúrok, na každú partiu je k

dispozícii 60-60 minút až po spadnutie so zrýchleným dokončením partie. Každý hráč má právo začať partiu so
zmeškaním do 1 hodiny (v skupine „C” je to 30 minút) . Ponúkať a prijímať remizu je dovolené v každom úseku
hry..
O umiestnení rozhoduje: V prípade rovnosti bodov v prvom rade sa berie do úvahy Buchholz, v druhom kroku
Berger-Sonneborn v treťom kroku progresívne počítanie bodov, v štvrtom kroku ukazovateľ výkonnosti (TPR), v
posledom rade rozhoduje los. V prípade keby sa hralo so systémom každý s každým, Berger-Sonneborn, viac
víťazstiev, los.
Počas partie hráč nesmie mať u seba mobilný telefón, a žiadne iné elektronické zariadenie s ktorým je možné
produkovať šachové ťahy. Je povolené mať tieto prostriedky v taške vo vypnutom stave. Hráč tašku obsahujúcu
také prostriedky nesmie brať so sebou nikde bez povolenia rozhodcu.
Účastnícky poplatok:
FIDE ELO

Skupina"A"
Skupina"B"
Skupina"C"

- 1800
1801 - 2100
2101 - 2400
2401- , IM, GM
rovnako
rovnako

Účastnícky
poplatok
10.000.- Ft
7.000.- Ft
4.000.- Ft
0
6.000.- Ft
4.500.- Ft

Zľa vy na účastníckom poplatku ( vo všetkých troch skupinách): dorastencom (do 20 rokov ), ženám,
seniorom (nad 60 ) 1000.- Ft (len jednorázovo,) + a tým ktorý objednajú ubytovanie u nášho športového
klubu ďalších 1000.- Ft (teda aj 2000 Ft/osobu!).
Zahraniční hráči štartujúci v skupinách A” a „B” sú povinní zaplatiť aj registračný poplatok FIDE (1500.- Ft) keď
zaplatenie v skoršom termíne nepotvrdí Maďarský šachová zväz.
Ubytovanie na jednu osobu ( aug. 21-29. 8 nocí s raňajkami. Ceny obsahujú: ubytovanie, raňajky na spôsob
švédskeho stola, krytá plaváreň, sauna, vírivka .

•

S umiestnením troch osôb na izbu: 36.000,- Ft

(4.500 Ft/osoba/noc)

•

S umiestnením dvoch osôb na izbu: 40.000.- Ft

(5.000 Ft/osoba/noc)

•

S umiestnením jednej osoby na izbu:

•

Horeuvedené ceny je potrebné zaplatiť aj v prípade, že hosť - na vlastnú žiadosť- nevyužije ubytovanie na celý
čas.

64.000.- Ft

(8.000 Ft/osoba/noc)

• Turistická daň 400 Ft/osoba/noc ( osobám nad 18 rokov).
•

Stravovanie: ( nad rámec povinných raňajok, menu na obed a večeru s obsluhou v reštaurácii, počnúc
večerou od 21. augusta končiac s obedom dňa 29. augusta): 25.600.- Ft/os. (Okrem toho je možné objednať
aj na 21. augusta obed.) Okrem raňajok je možné objednať stravovanie aj po častiach. Ceny jednotlivých častí:
Obed:1.200 Ft/os/ na príležitosť. Obed obsahuje na každú príležitosť polievku, hlavné jedlo. Redukovaná
večera na spôsob švédskeho stola: 2.000 Ft na príležitosť.

•

Pre hostí ktorí nie sú ubytovaní v hoteli je používanie plavárne na jeden deň 1.000 Ft/os.

Zľavy - 4 %- z ceny ubytovania v prípade súčasného spoločného prihlásenia 6 osôb.
Termín podania prihlášok: podľa možnosti do 30.06.2017 na adresu Hűvösvölgyi Sakkiskola SC : 1028
Budapest, Gyöngyvirág u. 13., tel/fax: (+36-1) 397-1719, 398-7220, E-mail: husi.sc@gmail.com. Neskoršie
prihlšky prijímame tiež (do 21. aug. do 14.00, hod.) ale iba po zaplatení doplatku. Žiadame požiadavky na
ubytovanie a stravovanie uviesť jednoznačne. Prihlášky potvrdíme. Ubytovanie zabezpečíme v takom poradí v
akom príde na náš účet záloha za ubytovanie!
30.-ého júna pre nás rezervovaný kontingent ubytovania musíme vrátiť. Samozrejme aj po tomto termíne sa
budeme snažiť ubytovať prihlásených, ale len v závislosti voľných kapacít ubytovacieho zariadenia.

Platba: Záloha: 50% z celkovej sumy do 30. júna na účet č. 65100149-10003970, IBAN code: HU86 6510 0149
1000 3970 0000 0000
SWIFT code: TAKBHUHB v Pátria Takarékszövetkezet, Budapest, zbytok sa platí po príchode, na mieste.
Uvedené ceny a účastnícke poplatky sú v platnosti len v prípade keď sa uskutočnila zálohová platba do
30.06.2017 - pri súčasnom potvrdení prihlášky organizátormi. V prípade prihlášok po tomto termíne, 5 dní po
potvrdení prijatia prihlášok organizátormi. Po 30.06.2017 sa pripočíta 10% z ceny na ubytovanie, v prípade
účastníckeho poplatku po 15. auguste sa pripočíta 1000 Ft/os, pri prihlásení sa na mieste sa pripočíta 2000 Ft/os
doplatku. V prípade odstúpenia po 30. 06.2017 vieme vrátiť zo zálohy len náklady na stravovanie a to v prípade
keď odstúpenie sa uskutočnilo do 15.08.2017. Účastnícky poplatok odstúpeného hráča sa môže započítať pre
ďalšieho dodatočne prihláseného hráča z toho istého klubu..
Informácie V jazyku maďarskom, ruskom resp. anglickom priamo u hlavného organizátora: János Valis, tel.: (361-) 397-1719, tel/fax: (36-1-) 398-7220, (36-20-) 934-3066,web : www.husi-sc.hu. V jazyku slovenskom: Ing.
Vojtech Száraz tel. 00421/ 903 260517, mail: szaraz.bcont@gmail.com .
Fotky: Organizátory turnaja sa chystajú vyhotoviť fotky počas celého turnaja. Ak máte výhrady proti zverejneniu
fotiek Vašej osoby, prosíme oznámte to pri prihlásení do turnaja!
Budapest, 20.04 2017.

