Tatranský pohár
68. ročník
podujatie pod záštitou
predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

11.09.2022 – 18.09.2022

Grand hotel Permon****, Podbanské

Riaditeľ turnaja
Mgr. Vladimír Hrtko, PhD.
Organizátor turnaja
Nadácia 42
Švabinského 22, 852 01 Bratislava
Hlavný rozhodca turnaja
FA Ladislav Šipeky
Partneri turnaja
Turnaj je spolufinancovaný z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, prostredníctvom Slovenského šachového zväzu.
Informácie o turnaji
info@tatrafest.sk
telefón: +421 903 214 201

1. Základné informácie
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Termín:
Cenový fond:
Počet kôl:
Hracie tempo:
Miesto:

11.09.2022 – 18.09.2022
3.500 EUR
9
90 min./40 ťahov + 15 min., bonifikácia 30 sek./ťah
Grand hotel Permon****
Podbanské, Vysoké Tatry, Slovenská republika
www.podbanskeresort.sk
49° 8´ 48.686565" N
19° 54´ 28.1399345" E

2. Podmienky účasti
2.1.

Štartovné:

2.2.

Prezentácia:

2.3.

Storno účasti:

0 EUR - držitelia titulov GM a WGM
20 EUR - držitelia titulov IM a WIM
40 EUR - juniori (roč. 2004 a mladší); seniori (roč. 1957 a starší)
60 EUR - základné štartovné
Štartovné sa uhrádza do 11.08.2022 výhradne platobnou kartou alebo bankovým
prevodom/hotovostným vkladom na účet, ktorý bude účastníkovi oznámený pri podaní
prihlášky na turnaj.
Štartovné musí byť uhradené do 11.08.2022, po tomto dátume sa zvyšuje o 10 EUR.
Hráč so zaplateným štartovným sa musí osobne prezentovať do turnaja v čase prezentácie,
uvedenom v bode 4.2. Pri prezentácii musí mať pridelené ID FIDE, inak sa turnaja nemôže
zúčastniť. Hráč, ktorý má zaplatené štartovné a ktorý nebude prezentovaný v čase určenom
na prezentáciu, môže do turnaja nastúpiť najskôr od druhého kola, resp. neskoršieho kola
určenom hlavným rozhodcom.
Storno účasti je možné do 21.08.2022 výhradne elektronicky na adrese:
tatrafest@tatrafest.sk. V prípade včasného storna bude vrátené uhradené štartovné znížené
o manipulačný poplatok organizátorovi vo výške 10 EUR. V prípade neskorého storna sa
štartovné nevracia a zostáva organizátorovi, ak Riaditeľ turnaja nerozhodne inak.

3. Turnajové ceny
Rozdelenie peňažného cenového fondu vo výške 3.150 EUR je nasledovné:
3.1. Desať hlavných finančných cien za umiestnenie v turnaji:
1. miesto: 700 EUR,
2. miesto: 350 EUR, 3. miesto: 250 EUR, 4. miesto: 200 EUR, 5. miesto: 150 EUR, 6.-10. miesto: 100 EUR.
3.2. Pätnásť vedľajších finančných cien v piatich kategóriách: 1. ženy, 2. juniori, 3. seniori, 4. hráči ELO
˂ 2100 (september 2022), 5. hráči ELO ˂ 1800 (september 2022).
Výška cien v kategóriách: 1. miesto: 100 EUR, 2. miesto: 60 EUR, 3. miesto: 40 EUR.
Vedľajšie ceny budú len v tej kategórii, ktorej sa zúčastní minimálne 10 účastníkov.
3.3. Jeden účastník môže získať viac cien uvedených v bodov 3.1 a 3.2 , t.j. všetky ceny sa kumulujú.
3.4. Víťaz turnaja získa vecnú cenu Tatranský pohár 2022.
3.5. Podmienkou získania ľubovoľnej ceny je osobná účasť na Slávnostnom vyhlásení výsledkov a následnom fotení
víťazov turnaja. Finančné ceny budú uhrádzané bezhotovostne na účet, ktorý ocenený účastník písomne oznámi
organizátorovi pri Slávnostnom vyhlásení výsledkov, resp. na účet, z ktorého ocenený účastník uhradil
štartovné.
3.7. Ceny budú zdaňované organizátorom turnaja v zmysle aktuálne platných všeobecne záväzných právnych
predpisov, predovšetkým zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
3.8. Organizátor turnaja si vyhradzuje právo na pomerné krátenie cenového fondu a finančných cien v prípade, ak
celková výška uhradeného štartovného nepokryje výšku finančných cien, pričom súhrnná výška finančných cien
nebude nižšia ako výška súhrnne uhradeného štartovného a cena za prvé miesto v turnaji nebude krátená.
4. Hrací systém
4.1.
4.2.

Otvorený turnaj pre hráčov registrovaných vo FIDE so zápočtom na FIDE rating.
Časový harmonogram:
11.09.2022 (nedeľa):
16:00 – 17:00 Prezentácia; 17:45 Otvorenie turnaja; 18:00 1. kolo turnaja
12.09.2022 :
18:00 2. kolo turnaja
13.09.2022 (utorok):
09:00 3. kolo turnaja, 18:00 4. kolo turnaja

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.

14.-17.09.2022:
18:00 5.-8. kolo turnaja
18.09.2022 (nedeľa):
09:00 9. kolo turnaja, 14:15 Slávnostné vyhlásenie výsledkov
Švajčiarsky systém na 9 kôl, losovanie programom Swiss-Manager.
Tempo: 90 min./40 ťahov + 15 min., s bonifikáciou 30 sek./ťah.
Na turnaji budú použité elektronické hodiny.
Online prenos z min. prvých 10 šachovníc na stránke chess.sk.
Hrá sa podľa Pravidiel šachu FIDE.
Čakacia doba je 30 min. od oficiálneho začiatku kola.
V hracej miestnosti je zakázané jedenie, fajčenie a užívanie alkoholických nápojov a akýchkoľvek iných
omamných látok. Fajčenie je povolené len v priestoroch určených hotelom, v ktorom sa turnaj koná.
Hráči majú dovolené mať v hracej miestnosti vypnuté elektronické zariadenia v zmysle bodu 11.3.2.1. Pravidiel
šachu FIDE.
Hráči, rozhodcovia a všetky osoby v hracej miestnosti sú povinní dodržiavať dress code SMART CASUAL,
pričom oblečenie nesmie propagovať násilie alebo akýkoľvek iný druh verejne neprimeraného správania.
Hlavný rozhodca turnaja je oprávnený uložiť pokutu vo výške 30 EUR za akékoľvek zasahovanie tretích osôb
do partie.
Riaditeľom turnaja bude na začiatku turnaja v zmysle Súťažného poriadku pre súťaže jednotlivcov v šachu
vymenovaná trojčlenná Komisia pre riešenie protestov. Hráč má právo podať protest v zmysle Súťažného
poriadku pre súťaže jednotlivcov v šachu spolu so zaplatením protestného vkladu vo výške 20 EUR; bez úhrady
protestného vkladu sa na podaný protest neprihliada a nesmie byť komisiou riešený. Rozhodnutie komisie je
konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
Kritéria určujúce poradie v turnaji: 1. Počet bodov; 2. Buchholz; 3. Počet výhier; 4. Vzájomná partia;
5. Priemerné ELO súperov.
Riaditeľ turnaja je povinný za účelom hladkého priebehu turnaja prijímať všetky potrebné opatrenia.

5. Bezpečnostné a hygienické opatrenia
5.1.
5.2.

Turnaj sa bude riadiť nariadeniami vyšších autorít platných v čase a mieste konania turnaja.
V prípade, ak bude mať organizátor možnosť rozhodnúť o niektorých konkrétnych podmienkach
bezpečnostných a hygienických opatrení v zmysle nariadení vyšších autorít, právo určiť takéto konkrétne
opatrenia má Riaditeľ turnaja, ktorý však musí akceptovať podmienky stanovené hotelom, v ktorom sa turnaj
koná.

6. Prihláška do turnaja
6.1.
6.2.

Registrácia a prihlásenie sa do turnaja prebieha elektronickou formou na webovej stránke
www.tatrafest.sk od 01.12.2021.
Ubytovanie a stravovanie si každý hráč zabezpečuje individuálne. Organizátor v spolupráci s Grand hotelom
Permon**** zabezpečil pre hráčov zvýhodnené ubytovanie v Grand hoteli Permon****, Hoteli Pieris***,
Dependance Pinius**** a Dependance Permoník***, ktoré je garantované do 31.05.2022 – po tomto termíne
hotel negarantuje dostupnosť nerezervovaných izieb pre účastníkov turnaja. Bližšie informácie ohľadne ceny
spôsobu rezervácie ubytovania budú od 01.12.2021 zverejnené na webovej stránke www.tatrafest.sk.

