
Majstrovstvá Európy amatérov v šachu
Ružomberok (Slovenská republika), 5. - 12.  jún 2016

1. Organizátor: Šachový klub Prievidza, Šachový klub Ružomberok a mesto Ružomberok

2. Odborný garant: IO Martin Dobrotka, +421 905 360 654, dobrotka@sachprievidza.sk 

3. Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický, + 421 907 390 407, marek@sachrbk.sk 

4. Záštita turnaja: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok

5. Termín a miesto: 05. - 12. 6. 2016, Športová hala Koniareň, Poľná 49, 034 01 Ružomberok
Ubytovanie: Hotel Kultúra ***, A. Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok

Školský internát, A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok

6. Účastníci: Majstrovstvá Európy amatérov sú otvorené pre všetkých hráčov
reprezentujúcich šachové federácie, ktoré sú členom Európskej šachovej únie
(zóny FIDE 1.1 - 1.10), nemajú žiadny titul FIDE a rating FIDE nad 2000 na
začiatku podujatia (5. jún 2016), ani nemali taký rating aspoň posledné dva roky
pred začiatkom podujatia  (tzn. 5. jún 2014 a neskôr). Počet účastníkov na
federáciu nie je obmedzený, v prípade účasti aspoň 10 žien sa bude pre ženy
konať samostatný turnaj.

7. Program: Nedeľa   5. jún Príchod účastníkov
Pondelok   6. jún 10:00 - 12:00 Registrácia

  13:00 Technický míting
    16:00 Otvorenie MEA a 1. kolo

Utorok   7. jún 10:00 2. kolo
  16:00 3. kolo

Streda   8. jún 10:00 - 12:00 Informácie o Chess4Europe
  16:00 4. kolo 

Štvrtok   9. jún 16:00 5. kolo
Piatok  10. jún 10:00 6. kolo

16:00 7. kolo
Sobota 11. jún 16:00 8. kolo
Nedeľa 12. jún 10:00 9. kolo

16:00 Ukončenie MEA

8. Systém: Majstrovstvá sú organizované ako 9-kolový švajčiarsky systém, v zmysle
Pravidiel FIDE a Turnajových pravidiel ECU. V prípade účasti 10-16 žien
v samostatnom turnaji, systém hry bude vyhlásený na technickom mítingu.
Tempo hry bude 90 minút na 40 ťahov plus 30 minút do konca partie, s
prídavkom 30 sek. na ťah od prvého ťahu. Čakacia doba na súpera je 15 min.

9. Tie-break systém:V prípade dvoch alebo viacerých hráčov s rovnakým počtom bodov na konci 
turnaja, poradie bude určené aplikáciou nasledovných tie-breakov v poradí:
(a) Vzájomné výsledky hráčov s rovnakým počtom bodov (aplikuje sa len 

v prípade, keď všetci hráči s rovnakým počtom bodov hrali medzi sebou),
(b) Buchholz Cut 1,
(c) Buchholz,
(d) Vyšší počet partií odohraných čiernymi figúrami,
(e) Vyšší počet výhier.
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10. Dres kód: Na tomto podujatí budú aplikované Pravidlá ECU týkajúce sa dres kódu – Časť 
B, článok 13.

11. Rozhodcovia a odvolacia komisia:
Hlavný rozhodca a zástupca hlavného rozhodcu budú oznámený mesiac pred
začiatkom ME. Odvolacia komisia bude zvolená a/alebo vyhlásená na
technickom mítingu.

Protest proti rozhodnutiu hlavného rozhodcu musí byť zaslaný, v písomnej
podobe, predsedovi odvolacej komisie, do jednej hodiny po skončení alebo
prerušení partie. Protest musí byť podaný s protestným vkladom vo výške 200
Eur. Vklad musí byť doručený predsedovi odvolacej komisie. Ak je protest
uznaný, suma bude bezodkladne vrátená. Ak je protest zamietnutý, protestný
vklad bude zaslaný ECU. Protest musí byť podaný hráčom. Rozhodnutie
odvolacej komisie je konečné.

10. Ceny a titul: Cenový fond je 2500 EUR:
     Poradie   Hlavný turnaj  Ženský turnaj    Rating 0-1699

1 500 350 150
2 350 250 100
3 250 150    50
4 200
5 150

Ceny budú rozdelené medzi hráčov s rovnakým počtom bodov. Hráč môže
dostať len jednu (najvyššiu) finančnú cenu. Víťaz majstrovstiev získa titul
"European Amateur Chess Champion 2016". Ak sa konajú samostatné
majstrovstvá žien, víťazka týchto majstrovstiev získa titul "European Women
Amateur Chess Champion 2016".
Hráči na prvých troch miestach v oboch majstrovstvách budú ocenení pohármi
a medailami. Hráči na prvých troch miestach v open majstrovstvách a víťazka
majstrovstiev žien/kategórie získa osobné právo na účasť (s bezplatným
ubytovaním v dvojposteľovej izbe) na nasledujúcich Majstrovstvách sveta
amatérov a Majstrovstvách Európy amatérov.

11. Registrácia a poplatky:
Registračný poplatok - 60 EUR (Poplatok ECU vo výške 15 EUR je zahrnutý
v registračnom poplatku). Termín registrácie je 15. máj 2016 prostredníctvom
online formulára.

12. Ubytovanie: Oficiálne ubytovanie sa nachádza v centre Ružomberka. Na zabezpečenie
rezervácie izby v oficiálnom hoteli je nutné uhradiť vopred sumu vo výške
20% celkovej platby za ubytovanie spolu s registračným poplatkom
najneskôr do 1. mája 2016. Pokiaľ má účastník záujem, môže uhradiť celkovú
sumu. Platba vopred musí byť uhradená na účet:
Názov príjemcu: Šachový klub Prievidza
Účel: MEA2016 a meno hráča (-ov)
Adresa príjemcu: M. R. Štefánika 5/1, 971 01 Prievidza
Bankové spojenie: VÚB BANKA
SWIFT (BIC): SUBASKBX
IBAN (číslo účtu.): SK91 0200 0000 0019 0072 4658

Hotel Kultúra 3* 
46 EUR / osoba / jednoposteľová izba s raňajkami
32 EUR / osoba / v dvojposteľovej izbe s raňajkami
56 EUR / osoba / jednoposteľová izba s plnou penziou
42 EUR / osoba / v dvojposteľovej izbe s plnou penziou
alebo 



Ak máte záujem o lacnejšie ubytovanie (nižší štandard, internát – 2posteľová
a 3posteľová izba na bunke v cene 9 EUR za noc / lôžko na izbe) počas
šampionátu, kontaktujte prosím organizátora press@sachrbk.sk, možné aj
stravovanie.

13. Doplňujúce pravidlá: 
Pre ME amatérov platia Pravidlá FIDE proti podvádzaniu a počas majstrovstiev
môže byť vykonaná náhodná inšpekcia. 
V hracej miestnosti nie je možné analyzovať partie. Počas partie hráči nemajú
dovolené chodiť do miestnosti na analýzu. 
Fotografovanie s bleskom je možné len počas prvých 10 minút každého kola.
Počas partie môže hráč hovoriť len s rozhodcom alebo so svojím súperom
v zmysle Pravidiel FIDE.
V prípade dohodnutého výsledku môže hlavný rozhodca určiť výsledok 0:0.
Počas partie majú hráči zakázané mať pri sebe v hracom priestore mobilné
telefóny, elektronické komunikačné zariadenia alebo iné zariadenia umožňujúce
napovedanie šachových ťahov. Ďalšie inštrukcie ohľadom EKZ budú poskytnuté
počas technického mítingu. 
Predpokladáme, že všetci hráči sú oboznámený s Turnajovými pravidlami
a budú ich dodržiavať.

14. Oficiálna stránka podujatia a registrácia: http://chessfest.sachrbk.sk 
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