
 

Šachový klub Bašta Nové Zámky a Šachový zväz Nitrianskeho kraja 

usporiadajú šachový turnaj 

Otvorené Majstrovstvá okresu Nové Zámky v rapid šachu 

1. ročník 
Miesto: Mestský klub dôchodcov, Podzámska ulica 6, Nové Zámky 

Termín: 10.06.2017, predkolo pre hráčov do 1600 ELO vrátane 03.06.2017 

Riaditeľ turnaja: Mário Horváth 

Hlavný rozhodca: Rudolf Habrda 

Rozhodcovia : Miroslav Kasper, Ondrej Sucharda 

Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 9 kôl podľa pravidiel FIDE pre rapid šach. 

                    O poradí rozhoduje počet bodov, stredný Buchholz, Buchholz, počet výhier, vzájomné 

                    partie. 

Predkolo: Hráči do 1600 ELO vrátane môžu absolvovat kvalifikačné predkolo 03.06.2017; 

                 prví piati získajú priamy a bezplatný postup do okresného kola 

Tempo hry: 2 x 15 minút 

Vklad: 2,- €; 1,- € - mládež r. 1999 a mladší, dôchodcovia r. 1957 a starší, ženy. Hráči do 1600 ELO 

            mimo kvalifikačné predkolo 10,- €.  Vklad sa uhrádza v hotovosti pri prezentácii. 

Ceny: 1. miesto 30 €; 2. miesto 20 €; 3. miesto 10 €. Majster okresu: 20 eur (ceny sa môžu 

           kumulovať).  Najlepší senior, žena a junior vecné ceny 

Kategórie: Najlepší senior nad 60 rokov (od r. 1957), najlepšia žena a najlepší junior (do r. 1999)  

Právo účasti : Do majstrovstiev okresu budú započítaní členovia klubov novozámockého okresu, 

                       jednotlivci s trvalým bydliskom v okrese Nové Zámky. Prví traja hráči z okresu Nové 

                       Zámky získajú právo postupu na majstrovstvá Nitrianskeho kraja, pravdepodobne 

                       23.09.2017. Ďalší hráči sa môžu stať náhradníkmi postupujúcich. Najlepší hráč 

                       z okresu získa pohár a titul Majster okresu Nové Zámky pre daný rok. 

Prihlášky: Rudolf Habrda, Lastovičia 1, 940 72 Nové Zámky, email: habrda55@gmail.com, mobil: 

                 0911 428145. Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 09.06.2017, na predkolo do 02.06. 

                 V prihláške treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, rating, oddiel. 

Program: 8:30 – 8:45 prezentácia 

                8:55 – otvorenie 

                9:00 – 1. kolo 

              12:00 – 12:50 (resp. po skončení 5. kola) – prestávka 

              15:30 – vyhodnotenie  a záver 

Poznámka: Keďže ide o otvorené podujatie, srdečne privítame aj hráčov z iných okresov, navyše 

                   v predkole si môžu zahrať aj neregistrovaní hráči. 

 Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií a časového rozpisu! 


