Šachový klub ŠK Modra

 HYPERLINK "http://www.skmodra.sk"

usporiada v dňoch 2. – 3. 1. 2009 (piatok a sobota) 

OPEN MODRA

v rámci 2. ročníka seriálu Grand Prix Slovenskej republiky v rapid šachu


Miesto:			Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, Sokolská ul. č. 8
				(hracia miestnosť ŠK Modra)

Hrací systém:			Švajčiarsky systém, 7 kôl

Tempo:			2 x 1 hod na partiu

Časový harmonogram:	piatok 2. 1. 2009

				09:00 –  09:45     prezentácia
				10:00                   otvorenie turnaja
10:15 – 12:15      1. kolo
				13:30 – 15:30      2. kolo
				15:45 – 17:45      3. kolo

				sobota 3.1.2009

				09:00 – 11:00      4. kolo
				11:15 – 13:15      5. kolo
				prestávka na obed
				14:30 – 16:30      6. kolo
				16:45 – 18:45      7. kolo
				
				19:00                   vyhodnotenie

				20:00		     ochutnávka vín

Štartovné:			7 € (210,88 Sk)
				GM, IM, WGM, WIM – zdarma
hráči a hráčky uvedené na listine talentov SŠZ - zdarma

Ceny: 	1. cena 150 € (4518,90 Sk)  
2. cena 100 € (3012,60 Sk)  
3. cena 70 € (2108,82 Sk)  
4. cena 50 € (1506,30 Sk) 
5. cena 30 € (903,78 Sk) 

cena  20 € (602,52 Sk) pre najlepšiu ženu, najlepšieho hráča do 2000F (resp. bez FIDE ELA),  najlepšieho juniora a najlepšiu juniorku (nar. 1989 a mladší) a najlepšieho seniora (nar. 1948 a starší)
Celkový cenový fond je 500 € (15063Sk}


Prihlášky:			do 26.12.2008 jednému z organizátorov:
Pavol Federič, 0904 159 164,  HYPERLINK "mailto:palofedo@yahoo.com"
				Ján Soldán, 033 6474785, 0914 253 938  HYPERLINK "mailto:jansoldan@stonline.sk"
Tomáš Petrík, 0903 243 329,  HYPERLINK "mailto:sachovnica@stonline.sk"
								
Občerstvenie:			formou bufetu - párky, nealko, alko, víno

Ubytovanie:		 	v prípade záujmu kontaktujte organizátorov

Technické podmienky:	potrebné je priniesť šachy a funkčné hodiny
				(toto sa nevzťahuje na hráčov s ELOm nad 2300)
pre prihlásených účastníkov zabezpečí šachy a hodiny usporiadateľ

Zoznam prihlásených nájdete ako aj ďaľšie info nájdete na   


 HYPERLINK "http://www.skmodra.sk" 



Sprievodné podujatia:           			ochutnávka vín

bude v sobotu od 20:00 v príjemnom prostredí v Pivnici u Pradeda  HYPERLINK "http://www.vinarenmodra.sk/" iba za 5 €  (150,63 Sk), pričom je, samozrejme okrem vína, v cene zahrnuté aj občerstvenie v podobe chlebíčkov, syrov, klobás… samotná ochutnávka bude trvať približne hodinku a potom môžeme nerušene glosovať, diskutovať a degustovať celú noc, keďže pivnica bude len a len naša  (každý už na svoj účet).
Poprosím záujemcov, aby sa prihlásili taktiež do 26.12.2008. Pivnica má kapacitu cca 40 ľudí.

Konverzný kurz:		1 € = 30,1260 Sk


