
23.6. 2018 Run and chess  

               
Príďte sa zúčastniť tohto jedinečného podujatia (duatlonu) organizovaného 

šachovým klubom Doprastav a dobre sa zabaviť – urobiť niečo pre svoje zdravie 

a trochu si pritom ponamáhať hlavu.  

Kto: bez vekového obmedzenia 

Kde: Čínska reštaurácia, Tomášikova 27, Bratislava. Šach sa hrá sa na krytej vonkajšej 

terase čínskej reštaurácie, beží sa okolo jazera Kuchajda. 

Ako: 5 kôl za šachovnicou a medzi partiami 4 kolá okolo jazera (1 kolo je 1,5 km) 

Šach: Každý má 10 minút na partiu  

Beh/chôdza: 4 kolá okolo jazera Kuchajda (Jedno kolo okolo Kuchajdy je rýchlym 

behom cca 7 minút, pomalým behom cca 10 minút, rýchlou chôdzou cca 15 minút). 

Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť. 

Maximálny počet účastníkov: 80.  

Štartovné: 10 Eur do 30.5., 12 Eur od 1.6. (Obed a občerstvenie je v cene). 

Obed: 13:00 – ostro-kyslá polievka, kurča na sladko-kyslo s ryžou, obed možný aj pre 

sprievodné osoby, treba sa nahlásiť deň vopred). Okrem toho máte v cene 

štartovného občerstvenie počas turnaja (1,5 litra minerálky, ovocie, čokoláda) 

Ceny:  

1. miesto - 20 Eur+kniha, 2. miesto - 10 Eur+ kniha, 3. miesto - 5 Eur+kniha. Najlepšie 

deti do 12 rokov: 1. miesto-10 Eur+CD alebo kniha,2. miesto - 5 Eur+ CD alebo kniha, 

3. miesto – CD alebo kniha, 4. miesto – CD alebo kniha, 5. miesto - CD alebo kniha. 

Najlepší seniori nad 55 rokov: 1. miesto - 10 Eur + kniha, 2. miesto - 5 Eur + kniha, 3. 

miesto – kniha. Najlepšia žena: 1. miesto – 10 Eur + kniha 

Registrácia od: 8:15 - 8:45 

Priebeh turnaja: Prvé kolo šachu sa rozlosuje počítačom a po odohratí a rozlosovaní 

druhého kola sa spoločne odštartuje beh jedno kolo okolo jazera. Ak príde prvý 

k šachovnici ten, čo má mať biele figúrky, potiahne a stlačí súperovi hodiny. Ak príde 

prvý ten, čo má mať čierne, stlačí súperovi hodiny. Po skončení všetkých partií 2. kola 



sa rozlosuje 3. kolo a všetci znova naraz bežia okolo jazera. Kto príde prvý, tak 

rovnako ako predtým - ak má mať biele figúrky potiahne a stlačí súperovi hodiny, ak 

príde prvý ten, čo má mať čierne, tak stlačí súperovi hodiny. Podobne sa postupuje aj 

v ďalších kolách. Ak by ani jeden zo súperov neprišiel do 15 minút k šachovnici od 

začiatku behu pri akomkoľvek kole, rozhodca stlačí bielemu hodiny. 

Zázemie: V reštaurácii sú priestranné WC, kde sa dá prezliecť.  

Rozpis jednotlivých kôl: 

8:15 až 8:45 registrácia 

8:50 rozlosovanie a vysvetlenie pravidiel 

9:00   1. kolo šachu 

9:30   beh okolo jazera Kuchajda a následne 2. kolo šachu  

10:20 beh okolo jazera Kuchajda a následne 3. kolo šachu  

11:10 beh okolo jazera Kuchajda a následne 4. kolo šachu   

12:00 beh okolo jazera Kuchajda a následne 5. kolo šachu  

12:50 vyhodnotenie a odovzdanie cien 

13:00 obed 

Prihlášky: Do naplnenia 

kapacity (prednosť 

majú skôr prihlásení, 

uveďte meno, 

priezvisko, mesto, 

telefón a dátum 

narodenia) na 

huncar@slovozivota.sk 

po potvrdení vás 

vyzveme k úhrade. 

Bližšie informácie 

0903440480. 

www.skdps.com 

Úhrada za prihlášky: Prihláška je kompletná až po uhradení štartovného na bankový 

účet SK3611000000002622025383, do poznámky uveďte: Run and chess, vaše meno a 

priezvisko 


