WORLD YOUTH U16 CHESS OLYMPIAD
21. – 30. July 2016,
Poprad – Tatry, Slovakia
1. ORGANIZÁTOR
Šachová Olympiáda 2016 v Poprade je organizovaná NR klubom z poverenia svetovej šachovej
federácie FIDE. Podujatie sa uskutoční v termíne 21.-30. júla 2016.

2. ÚČASŤ
NR klub je poctený možnosťou hostiť účastníkov z celého sveta na šachovej Olympiáde 2016
v Poprade. Hráči, ktorí nedosiahli vek 16 rokov do 1. 1. 2016 (rok narodenia 2000) majú nárok
zúčastniť sa šachovej Olympiády 2016. Každá členská federácia FIDE má právo vyslať jedno
družstvo, ktorému budú hradené všetky náklady na stravu a ubytovanie počas podujatia.
Každý tím sa skladá zo štyroch hráčov, jedného náhradníka (minimálne jeden člen tímu musí
byť dievča) a jedného kapitána (manažér alebo tréner). Každý tím je povinný zaplatiť
organizačný poplatok 100 EUR za každého účastníka a tímový FIDE poplatok 100 EUR.
Členské federácie FIDE majú právo poslať ďalšie tímy (za poplatok) na šachovú Olympiádu
U 16 v Poprade na vlastne náklady. Každý vedúci delegácie alebo zväz danej krajiny je povinný
prihlásiť svoje družstvo najneskôr do 30. 6. 2016. Po termíne je možné prihlásiť sa len
s výnimkou organizátora a za poplatok 100 EUR za družstvo.

3. UBYTOVANIE
Všetky pozvané tímy budú mať hradené náklady spojené s ubytovaním a stravou organizátorom
v termíne 21.-30.07. 2016 v hoteli Satel v Poprade. Sprievodné osoby sú povinné uhradiť si
náklady spojené so stravou a ubytovaním sami v oficiálnych hoteloch podujatia. V oficiálnych
hoteloch podujatia sa budú prideľovať izby podľa termínu podania prihlášky na turnaj. Zoznam
oficiálnych hotelov podujatia Olympiády do 16 rokov:

Hotel Satel ***
 10 min. chôdze od hracej miestnosti
 Ubytovanie s plnou penziou (osoba/noc):
 dvojlôžková izba - 40 EUR
 jednolôžková izba - 55 EUR

Hotel Europa ****
 10 min. chôdze od hracej miestnosti
 Ubytovanie s plnou penziou (osoba/noc):
 dvojlôžková izba - 60 EUR
 jednolôžková izba - 80 EUR

4. CENY
Pred začiatkom prvého kola bude zverejnených prvých päť cien pre najlepšie umiestnené
družstvá na turnaji. Špeciálne ceny budú pre troch najlepších hráčov na jednotlivých
šachovniciach. Prvé tri umiestnené družstvá a jednotlivci na šachovniciach získajú medaile
a vecné ceny.
5. HRACIA MIESTNOSŤ

Aréna Poprad
 Adresa: Uherova, 058 01 Poprad
 10 min. chôdze od hotelov
 Organizátor zabezpečí prepravu medzi hracou
miestnosťou a hotelom

6. FORMÁT TURNAJA A ČASOVÁ KONTROLA
Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 10 kôl. Každý zápas medzi tímami sa odohrá na štyroch
šachovniciach. Tempo hry je 90 minút na celú partiu s prídavkom 30 sekúnd na každý ťah.
Čakacia doba na partiu je nulová tolerancia podľa pravidiel FIDE.

Tajbrejky:
TB 1: Zápasové body
TB 2: Herné body
TB 3: Buchholz (všetky kolá spolu

7. ČASOVÝ HARMONOGRAM
21/7/2016

Príchod
Otvárací ceremoniál

21/7/2016

20:00

Technický míting

21/7/2016

21:00

Kolo 1

22/7/2016

14:00

Kolo 2
Kolo 3

10:00

23/7/2016

16:30

Kolo 4

24/7/2016

14:00

Kolo 5

25/7/2016

14:00

Voľný deň

26/7/2016
10:00

Kolo 6
Kolo 7

27/7/2016

Kolo 8

28/7/2016

Kolo 9

29/7/2016

10:00

Slávnostné ukončenie turnaja

29/7/2016

17:00

Odchod

8.

16:30

30/7/2016

VÍZA

Krajinám, ktoré sú povinné mať víza na území Slovenskej republiky,

bude organizátor

nápomocný pri ich vybavovaní. Organizátor pošle každej pozvanej šachovej delegácii pozvánku
na olympiádu, na základe ktorej bude možné vybavenie víz.

9. SPÔSOB DOPRAVY DO MESTA POPRAD
Dopravu z miest Bratislava (letisko), Košice (letisko) a Krakow (letisko) do mesta Poprad
zabezpečí organizátor. Poplatok za túto dopravu je 50 eur/osoba. Preprava medzi hotelom
a hracou miestnosťou bude bezplatná a zabezpečená organizátorom.

10. PRAVIDLÁ
Všeobecné pravidlá FIDE sa uplatňujú vo všetkých detailoch, ktoré nie sú uvedené v tomto
dokumente. Technický delegát FIDE a hlavný rozhodca bude oznámený neskôr.
11. PPLATBY
Platby (okrem hore uvedených FIDE poplatkov) musia byť vykonané bankovým prevod na účet
organizátora:
IBAN: SK49 0200 0000 0035 8987 8855
SWIFT CODE: SUBASKBX
Majiteľ účtu: NR KLUB
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0035 8987 8855
Meno banky: VUB Bank
Adresa: Obchodná 2, 064 01 Stará Ľubovňa
Všetky platby musia byť uhradené pred začatím prvého kola. Družstvá, ktoré nebudú mať
uhradené všetky poplatky nebudú losované.
12. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
NR KLUB
Eva Repková
Mobil: +421 905 977662
E-mail: nrklubsl@gmail.sk
Oficiálna stránka: www.wyco2016chess.sk

