Federazione Scacchistica Italiana
Deželni odbor za Furlanijo – Julijsko krajino

2° Memorial F.A. FABIO CASCONE
istočasno kot DEŽELNO PRVENSTVO ZA POSAMEZNIKE FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE

5 KOL– 24., 25. in 26. maja 2019
Turnir je namenjen igralcem iz Italije in tujine z Rating ELO pod 1900
Igralni čas: 60 minut + 30 sekund za vsako potezo
Sedež: Hotel Cristallo, Piazzale Gabriele D'Annunzio, 43, 33100 Udine UD
Pristopnine: Sprejemajo se vsi italjanski šahisti, včlanjeni
v FSI za leto 2019, in tujci, ki imajo FIN (FIDE
Identifikacijsko številko). Igralec, ki zamudi na partijo več
kot 30 minut, izgubi partijo. V prostorih, v katerih se
odvija tekmovanje je prepovedano kaditi in imeti pri
sebi katerokoli elektronsko napravo. Za ostalo, kar ni
zajeto v tem razpisu veljajo mednarodna pravila FIDE, ki
veljajo na dan dogodka. Z vpisom na turnir potrjujete
sprejem vseh omenjenih pravil in kakršnih koli
sprememb, ki bi lahko bile potrebne za uspešno izvedbo
turnirja. Vsi udeleženci se strinjajo tudi z objavo člankov,
fotografij in video posnetkov in katerihkoli podatkov, ki
zadevajo turnir, kot na primer izide in lestvice na
spletnem mestu organizatorja.
Spored:
petek 24/05/2019 – 15:00 / 15:45 – prijave
petek 24/05/2019 – 16:00 – 1. kolo
sobota 25/05/2019 – 15:00 – 2. kolo
sobota 25/05/2019 – 18:00 – 3. kolo
nedelja 26/05/2019 – 10:30 – 4. kolo
nedelja 26/05/2018 – 15:00 – 5. kolo – sledi zakluček s podelitvijo nagrad
Prijavnina: 30,00 €, za ženske in ostale ki so mlajši od 16 let 20,00 €
Predprijave in seznam predprijav na www.vesus.org

Igra se 5 kol, pari se žrebajo po švicarskem sistemu – nizozemska varianta
Kriteriji uvrstitve v primeru istega števila točk: buchholz cut1, buchholz tot, A.R.O
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Federazione Scacchistica Italiana
Deželni odbor za Furlanijo – Julijsko krajino

Nagradni sklad 300,00 €
1. uvrščeni – 100,00 € + pokal
2. uvrščeni – 80,00 € + pokal
3. uvrščeni – 60,00 € + pokal
4. uvrščeni – 30,00 € + pokal
5. uvrščeni – 30,00 € + pokal

1. uvrščeni elo 1500 / 1599 – spominska plaketa
2. uvrščeni elo 1500 / 1599 – spominska plaketa
3. uvrščeni elo 1500 / 1999 – spominska plaketa

1. uvrščeni elo pod 1499 – spominska plaketa
2. uvrščeni elo pod 1499 – spominska plaketa
3. uvrščeni elo pod 1499 – spominska plaketa

1° uvrščeni Under14 – pokal
2. uvrščeni Under14 – pokal
3. uvrščeni Under14 – pokal

1. uvrščeni Under12 – pokal
2. uvrščeni Under12 – pokal
3. uvrščeni Under12 – pokal

1. uvrščeni Under10 – pokal
2. uvrščeni Under10 – pokal
3. uvrščeni Under10 – pokal

Prenočišče:
Hotel Cristallo (sedež), Tel.: +39 0432 501919 Email: info@cristallohotel.com
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi: 53,00€ dnevno na osebo
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi: 38,00€ dnevno na osebo
Parkiranje:
V bližini hotela so plačljiva parkirna mesta s ceno 0,60€/h plačuje se od (8:00 do 20:00 ure), vključno s soboto.
Brezplačna parkirna mesta se nahajajo približno 500 metrov od hotela v coni ulice Cernaia ter stranskih ulicah ulice
Viale Trieste.
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