RASPIS
XI. MEĐUNARODNOG ŠAHOVSKOG TURNIRA "DUBROVNIK OPEN 2019."
Svrha:
Glavni pokrovitelj:
Tehnički organizator:
Datum I mjesto održavanja
Pravo sudjelovanja:
Sustav natjecanja:
Tempo igre:
Rejting:

Obilježavanje blagdana Dana Grada Dubrovnika
Grad Dubrovnik
Šahovski klub "Dubrovnik", Dubrovnik
Subota, 9. veljače 2019., Dubrovnik, Hotel "Petka"
Svi zainteresirani šahisti iz zemlje i inozemstva s FIDE ID brojem.
Švicarski sustav, 9 kola, FIDE varijanta /zajednički turnir za šahiste i šahistice/

Nagradni fond:

Ukupno 17.000 kuna /u novcu i pokalima/
I. – 2.000 kn II. – 1.700 kn III. – 1.400 kn IV. – 1.000 kn V. – 900 kn
VI. - 800 kn VII. - 700 kn VIII. – 600 kn IX. – 500 kn X. – 400 kn.
Pokali za 1. 2. i 3. mjesto.

10 minuta po igraču + 5 sekundi za svaki odigrani potez počevši od prvoga
Turnir se obračunava za FIDE rejting listu za ubrzani /rapid/ šah

Posebne nagrade najboljim natjecateljima po doi, prebivalištu i spolu
- mladi šahisti /do 20 godina/:
500,00 kuna
- seniori /preko 60 godina/:
500,00 kuna
- Dubrovačko-neretvanska županija:
500,00 kuna
- žene:
500,00 kuna
Posebne nagrade najboljim natjecateljima s prebivalištem na području Grada Dubrovnika
1. mjesto:
800 kuna
2. mjesto:
500 kuna
3. mjesto:
300 kuna
Pokali za 1. 2. i 3. mjesto.
Nagrade nisu kumulativne.
Najbolje plasirani natjecatelj turnira proglasit će se
pobjednikom XI. međunarodnog šahovskog turnira "Dubrovnik Open 2019."
Najbolje plasirani natjecatelj s prebivalištem na području Grada Dubrovnika proglasit će se
prvakom Grada Dubrovnika u ubrzanom šahu za 2019.
Upisnina:

50,00 kuna – 7 eura /uključen i ručak/; velemajstori, međunarodni majstori, FIDE
majstori i šahistice ne plaćaju upisninu, ali za ručak moraju platiti dodatnih 25
kuna /3 eura/.

Turnirski program:

Prijave do subote, 9. veljače 2019. do 10.45 sati
Svečano otvaranje u subotu, 9. veljače 2019. u 11,25 sati
Prva tri kola u subotu 9. veljače 2019. od 11.30 do 13.00 sati
Ručak u restoranu hotela "Petka" u subotu, 9. veljače 2019. od 13 do 14 sati
Preostalih šest kola u subotu, 9. veljače 2019. od 14 do 18 sati.
Svečano zatvaranje uz dodjelu nagrada u subotu, 9. veljače 2019. oko 18 sati.

Obveze natjecatelja:

Svaki natjecatelj dužan je donijeti šahovsku garnituru propisanih dimenzija i
ispravan šahovski sat.

Obavijesti:

Direktor turnira: Bajro Sarić mob. +385/98/345-857

Pisane prijave:

e-mail: effect@effect.hr
ŠAHOVSKI KLUB "DUBROVNIK"

