28. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V RIEŠENÍ ŠACHOVÝCH SKLADIEB 2020
Slovenská Organizácia Kompozičného Šachu
ŠK Slovan Bratislava

Dátum:
12.-13.septembra 2020
Miesto súťaže:
Klubovňa ŠK Slovan Bratislava, Černyševského 8, Bratislava
Systém súťaže:
Súťaž je organizovaná podľa pravidiel používaných na Majstrovstvách sveta v riešení šachových skladieb.
Súťaž je otvorená pre všetkých. Hlavná súťaž a kategória seniorov (nad 60 rokov) budú vyhodnotené ako
medzinárodná súťaž, kategória juniorov (do 23 rokov) je určená pre občanov Slovenskej republiky.
Vyhodnotenie každej kategórie je podmienené účasťou minimálne 3 riešiteľov. Súťaž je započítavaná do
riešiteľského ratingu a je súčasťou piateho ročníka Svetového riešiteľského pohára (World Solving Cup).
Časový plán:
Piatok:
Sobota:

11.september 2020
12.september 2020

Nedeľa:

13.september. jún 2020

900 – 930
930 – 1300
1500 – 1830
900 – 1230
1300 – 1330

príjazd účastníkov
prezentácia, losovanie stolov
I. – III. kolo
blind solving, quick solving, solving show
IV. – VI. kolo
odovzdanie cien

Vklad:
GM, IM, ženy a juniori (do 23 rokov) bez vkladu
Ostatní 10 €
Ceny:
Ceny budú určené po prvom dni.
Ubytovanie:
Hotel Dominika, Vlastenecké námestie 3, Bratislava alebo hotel podľa vlastného výberu. Dvojlôžková izba
27 € na osobu a noc. Jednolôžková izba 47 € na osobu a noc.
Kontakt:
Prihlášky s počtom nocľahov prosíme posielať do 3.septembra 2020 na adresu: marek.kolcak@gmail.com
Tel. +421 910 912294
Rozhodca, výber skladieb:
Bohumil Moravčík
Webstránka:
www.soks.sk
Národná kategória:
Otvorená pre všetkých.

V rámci národnej kategórie bude vyhodnotená kategória pre juniorov do 18 rokov a kategória seniorov nad
60 rokov.
Vyhodnotenie každej kategórie je podmienené účasťou minimálne 3 riešiteľov.
Časový plán:
Sobota:

12.septembra 2020

830 – 900
1000 – 1300
1330 – 1400

prezentácia, losovanie stolov
I. – II. kolo
odovzdanie cien

Systém súťaže:
Dve kolá, ktoré sa časovo kryjú so druhým a tetím kolom hlavnej súťaže.
Súťaž prebehne podľa žilinských pravidiel
1.kolo (60 minút) – tri dvojťažky
2.kolo (100 minút) – trojťažka, štvorťažka a štúdia
Píšu sa plné riešenia až do posledného ťahu (aj pri dvojťažkách)
Súťaž nie je započítavaná do riešiteľského ratingu.
Vklad a ceny:
Bez vkladu, vecné ceny

