21. MEMORIAL VASJE PIRCA
OPEN MARIBOR 2018
Kdaj: 30.07. 2018 – 05.08. 2018
Kje: Srednja gradbena šola in gimnazija, Smetanova 35, 2000 Maribor.
Urnik:
30. julij
13.00 – 14.45
Potrditev prijav.
15.45
Otvoritev turnirja.
16.00
1. kolo.
31. julij
09.30
2. kolo.
17.00
3. kolo.
1. avgust
15.00
4. kolo.
2. avgust
15.00
5. kolo.
3. avgust
09.30
6. kolo.
17.00
7. kolo.
4. avgust
15.00
8. kolo.
5. avgust
09.30
9. kolo.
15.00
Zaključek turnirja.
Kaj:
Dva turnirja (A turnir, B turnir).
9 kol, švicarski sistem, za mednarodne naslove in ELO točke.
Igralni čas: 90 min za 40 potez + 30 minut do konca partije + 30 sekund dodatka po vsaki
odigrani potezi.
Možnost dveh opcij bye, (remi brez boja, napovedan vsaj dve koli vnaprej), razen v zadnjih
dveh kolih.
A turnir - odprt za vse šahiste z ratingom 2.000* ali več.
B turnir - odprt za vse šahiste z ratingom do 2.100* ali manj.
*Šahisti z ratingom med 2.000 in 2.100 imajo pravico do izbire turnirja.
Na A turnirju lahko nastopijo tudi šahisti z nižjim ratingom, ki pa v tem primeru plačajo višjo
prijavnino.
Nagradni sklad: 7.700 evro (brutto! – nagrade nad 40 evro se obdavčijo po zakonih
Republike Slovenije = 25% za slovenske državljane in 10% za tuje državljane).

A turnir (5.600): 10 nagrad: 5.000 evro (1.500, 1.000, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 150,
100);
Dodatno (600): najboljši do 2.200*; 2.201 - 2.300*; ženska*, nad 60*, do 18* = 80, 40 (*če
jih je 5 v kategoriji, če jih je manj kot pet dobi prvouvrščeni 60 evro). Številne praktične
nagrade.
B turnir (2.100): 8 nagrad; 1.650 evro (500, 350, 250, 200, 150, 100, 60, 40)
Dodatno (450): najboljši do 1.500*; 1.501 - 1.700*; 1.701 – 1.900*; ženska*, nad 60*, do 18*
= 40, 30, 20 (*če jih je 5 v kategoriji, če jih je manj kot pet dobi prvouvrščeni 30 evro),
številne praktične nagrade.
*nad 60 = rojen 1958 ali prej; pod 18 = rojen 2000 ali pozneje)
Prijavnina:
Za pravočasno prijavljene (do 25.07. 2018)
A turnir: 60 evro; igralci z ratingom pod 2000 = 100 evro; VM, MM = prosto, FM, ženske,
rojeni 2000 in pozneje; 1958 in prej = 50 evro.
B turnir: 50 evro; rojeni 2000 in pozneje; 1958 in prej = 40 evro.
Za prijave po 25.07. 2018 = +20%.
Za prijave na dan tekmovanja = +50%.
Kontakt, prijave, informacije:
Georg Mohr, 040 834 432, e-pošta: georg.mohr1965@gmail.com,
Jernej Buzeti, 041 442 230, e-pošta: jbuzeti@gmail.com.
Namestitev in spanje:
Namestitev udeležencev je po lastni izbiri. Organizator ponuja nekaj ugodnih različic spanja v
bližnjih študentskih domovih:
Enoposteljna soba = 25 - 30 evro, dvoposteljna soba = 20 - 25 evro po osebi. V več posteljnih
sobah in apartmajih tudi ceneje.
http://www.studentskidomovi.um.si
Posebni pogoji:
Prvi 4 prijavljeni velemojstri(-ce): plačanih 7X spanje v 1p sobi, naslednjih 6 prijavljenih
velemojstrov(-ic): plačanih 7X spanje v 2p sobi (29.7. – 5.8.).
Dodatni program:
Wine tasting party
Hitropotezni turnir
Informacije:
www.zsk.si
http://european-chessacademy.com

