Tempo hry:
2 x 10 min., 9 kôl švajčiarskym systémom, šachové hodiny,
pravidlá FIDE, druhý nemožný ťah prehráva partiu
Poradie: Počet bodov za zápas (výhra 3, remíza 1, prehra 0), skóre (absolútny počet
bodov družstva, t. j. výhra 1 bod, remíza 0,5 boda, prehra 0), vzájomný zápas,
dodatkový zápas v bleskovom šachu na 2x5 min.
Občerstvenie: Každý účastník dostane zadarmo občerstvenie.
Ubytovanie: Hotel Severka, U Polievkov 634, 023 11 Zákopčie, okr. Čadca,
tel. 0948282900, e-mail: info@hotelseverka.sk, www.hotelseverka.sk
Cenový fond pre víťazné družstvá:
1. cena: Finančná odmena 100 EUR, vecná cena, pohár, diplom, 2 medaily
2. cena: Finančná odmena 50 EUR, vecná cena, pohár, diplom, 2 medaily
3. cena: Finančná odmena 30 EUR, vecná cena, pohár, diplom, 2 medaily
Všetci ostatní účastníci obdržia vecné ceny.
Právo účasti: bez obmedzenia veku, pohlavia, výkonnosti, dvojčlenné rodinné
družstvá v priamom príbuzenstve (napr. rodič-dieťa, dvaja súrodenci,
dedko-vnučka a podobne), organizátor má právo vyžiadať si dokladovanie
príbuzenského vzťahu dvojice hráčov a rozhodnúť o účasti.
Hlavný rozhodca: Mgr. Pavol Sedláček
Riaditeľ turnaja: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
Turnaj podporili:
Rodina Pavla Holeštiaka, Kysucká šachová škola, VZLET Čadca
Mediálni partneri: Kysuce, Slovenské národné noviny,
Kultúra, Extraplus, Svedectvo, www.chess.sk, www.caissa.sk

ŠACHOVÝ
HOLEŠTIAKOV MEMORIÁL
žijeme ŠACHOM aj cez Vianoce

POZVÁNKA

Druhý ročník
Šachového Holeštiakovho memoriálu (ŠACHOM)
nadväzuje na bohatú tradíciu organizovania
dedinských šachových turnajov ešte z 80-tych
rokov minulého storočia usporiadaných
v Zákopčí na Majeri, ktoré organizoval
Pavol Holeštiak (29.12.1941 – 5.7.2015),
popularizátor kráľovskej hry, národovec,
viacnásobný obecný poslanec
pochádzajúci zo starého rodu zo Zákopčia.
Zmyslom turnaja si bude nielen dobre zahrať, ale
aj upevňovať tradičné rodinné hodnoty, ktoré sú
najmä v súčasnosti veľmi ohrozené. Preto pôjde
o turnaj dvojčlenných rodinných družstiev
so zrýchleným tempom hry, ktoré obľuboval aj
Pavol Holeštiak.

Výsledky 1. ročníka 2016 (34 tímov):
1. Briestenskí (Slovan Bratislava)
2. Zvaríkovci (Mladosť Žilina)
3. Špiriakovci (ŠK Nesluša)
4. Tomčíkovci (TJ Rajecké Teplice)
5. Holeštiakovci (Caissa Čadca)
6. Červeňovci (Caissa Čadca)
7. Šustekovci (Mladosť Žilina)

Kysucká šachová škola, VZLET Čadca
Vás pozývajú na 2. ročník

ŠACHOVÝ
HOLEŠTIAKOV MEMORIÁL
žijeme ŠACHOM aj cez Vianoce

Kedy: piatok 29.12.2017
Kde: ZŠ Zákopčie
U Fľašíka 957, Zákopčie, okr. Čadca, Slovensko
prezentácia 9.00 – 9.45,
slávnostné otvorenie výstav a turnaja 9.55,
1. kolo začína 10.00 hod.,
občerstvenie cca 12.45,
predpokladané vyhodnotenie 15.30
Štartovné: zadarmo
Prihlášky: do 21.12.2016, Mgr. Pavol Sedláček, tel. 0915 802 570,
e-mail: pavol.sedlacek@gmail.com

