
       Topoľčiansky šachový klub 
             s podporou 

Šachového zväzu Nitrianskeho kraja 
 
       vyhlasuje postupovú súťaž 
 

Otvorené 

Majstrovstvá okresu Topoľčany 
mužov a žien 

v rapid šachu 
 

Motto: „Nakoniec všetko skončí na zákone, že silu umu zdolá sila zrád,  
 v partii často vyhrávajú kone, jedine kráľ však môže dostať mat.“ – Miroslav Válek 
   

Termín: 24. jún 2017 (sobota) od 9:20 do 15:30 
 

Usporiadateľ: Topoľčiansky šachový klub 

Miesto: Klubovňa Topoľčianskeho šachového klubu 
 Jedáleň, ZŠ Gogoľova 2143/7, Topoľčany 
 (https://goo.gl/maps/hqY1qEB8Dvr) 
 
 

Organizačný výbor:  Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (riabov@chess.sk) 

 Rebeka Nadzamová (rozhodkyňa 2. triedy, FIDE ID: 14923076) – hlavný rozhodca 
   

Právo účasti: Otvorený rapid turnaj aj pre hráčov mimo okresu Topoľčany. Prví traja hráči z okresu 
Topoľčany postupujú do krajského kola. Viac info na ďalšej strane. 

  
 

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 9 kôl hracím tempom 2 x 15 min na partiu podľa 

pravidiel FIDE pre rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov. Čakacia doba na príchod 
k partii je 15 minút od začiatku kola. Turnaj sa počíta na FIDE Rapid ratingovanie. 

 

Cenový fond: V súhrne: 400 € (z toho 345 € finančné ceny) 

 1. miesto – 100 € 
 2. miesto – 70 € 
 3. miesto – 50 € 
 4. miesto – 35 € 
 5. miesto – 20 € 
 6. miesto – 15 € 
 7. miesto – 10 € 
 

 Majster okresu Topoľčany: 1. miesto: 20 €, 2. miesto: 15 €, 3. miesto: 10 €  
        pohár, diplomy a medaile 
 Najlepší senior, žena a junior: vecné ceny 
 

Štartovné: 7 € - dospelí 
  5 € - mládež do 18 rokov (r. 1999 a ml.), seniori (r. 1957 a st.), ZŤP a ženy 
 5 € - dospelí hráči z okresu Topoľčany  
 4 € - mládež, seniori, ZŤP a ženy z okresu Topoľčany  
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Prihláška: V elektronickej forme na riabov@chess.sk do utorka 20.06.2017  
 alebo cez google formulár: https://goo.gl/forms/PZevsgZDiR3vxvWF2  
 Informácie k prihláške aj cez 0911 478 959. 
 Zoznam prihlásených je uvedený na stránkach 

http://chess-results.com/tnr284586.aspx?lan=4  
 

Hodnotenie: Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje 1. Stredný 
Buchholz 2. Buchholz 3. Počet výhier 4. Vzájomné partie 5. Doplnková blesková partia, 
ktorej pravidlá určí organizátor podujatia, a to v prípade potreby určenia medailovej 
pozície v rámci okresu Topoľčany.  

 
Časový plán: 24. júna 2017  
 Prezentácia   08:30 – 09:10 
 Otvorenie podujatia   09:10 – 09:20 

  Priebeh turnaja 1. – 5. kolo  09:20 – 12:10        
 Obedná prestávka  12:10 – 12:50 
 Pokračovanie 6. – 9. kolo  12:50 – 15:05 
 Vyhodnotenie   15:15 – 15:30 
 
Právo účasti (bližšie): Do majstrovstiev okresu budú započítaní členovia klubov topoľčianskeho okresu, jednotlivci s 

trvalým bydliskom v topoľčianskom okrese („okresní hráči“). Turnaj sa hrá zároveň ako 
otvorený rapid turnaj aj pre šachistov z iných okresov Nitrianskeho kraja, príp. z iných krajov 
Slovenska, ktorí nebudú mať právo postupu na Majstrovstvá Nitrianskeho kraja. 

 Prví traja najlepšie umiestnení okresní hráči v rámci poradia majstrovstiev okresu získavajú 
právo postupu na krajské majstrovstvá. Ďalší umiestnení okresní hráči v rámci celkového 
poradia majstrovstiev okresu sa stávajú náhradníkmi postupujúcich. Najlepšie umiestnený 
okresný hráč v rámci Majstrovstiev okresu získa titul Majster okresu pre daný rok. 

 

Poznámka: Na každú nepárnu dvojicu donesie účastník turnaja šachovú sadu a hodiny. 
 
  Miesto turnaja: 
 

     
 
 Bližší popis: Zaparkovať je najlepšie priamo pred obchodom Jednota a potom prejsť úzkym 

chodníčkom, ktorý je medzi obchodom a školou (asi 20 metrov). Vstup do areálu je cez bránu 
(na pravej strane), ktorá schodmi vedie k betónovému ihrisku. Najbližšie dvere do školy je 
vstup do priestoru školy. Jedáleň sa nachádza na prvom poschodí. 
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