
Šachový klub ŠK Slovan Bratislava 
 www. Slovan- bratislava.com 

usporiada dňa 18.10.2018 o 18.oo h 
 

      I.BLESKOVÝ ŠACHOVÝ TURNAJ 

SERIÁLU SLOVAN GRAND PRIX 2018 
 

Usporiadateľ: Šachový klub ŠK Slovan Bratislava, ZŠ Černyševského 8, Bratislava – Petržalka 

Riaditeľ turnaja: Richard Kolman, , mobil 0907 613 005,  e-mail:  riso.kolman@gmail.com 

Hlavný rozhodca  Jozef Jánoš, mobil 0904 624 663, e-mail:  chess55ba@gmail.com 

Seriál bleskových turnajov SLOVAN GRAND PRIX 2018 tvorí 5 turnajov, ktoré sa uskutočnia v nižšie 

uvedených termínoch, vždy so začiatkom hry o 18,oo h, prezentácia účastníkov od 17.3o h: 

 

 1. turnaj:      štvrtok,  18.10.2018 

 2. turnaj:      štvrtok,  08.11.2018 

 3. turnaj:      štvrtok,  22.11.2018 

 4. turnaj:      štvrtok,  06.12.2018 

 Záverečný turnaj - Memoriál Dr. V. Haraštu  štvrtok,  27.12.2018 

Systém hry: 

Turnaje sa hrajú podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach, švajčiarskym systémom (pri počte min 16 

účastníkov), tempo hry: 5 min. na hráča a  partiu, max. 13 kôl. Výsledky každého turnaja budú zaslané 

FIDE na zápočet medzinárodného ratingu pre bleskový šach. 

Hodnotenie výsledkov SLOVAN GRAND PRIX 2018: 

Výsledky hráčov v každom turnaji sa budú sčítavať, prvých desať umiestnení v každom turnaji sa bude 

bodovať od 10 bodov za 1. miesto do 1 bodu za 10.miesto. Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí:     

1. upravený Buchholz (škrtá sa najslabší súper), 2. progress, 3. vzájomná partia, 4. žreb. Do celkového 

vyhodnotenia seriálu SLOVAN GRAND PRIX 2018 sa započítajú 4 najlepšie výsledky. Pri rovnosti 

bodov rozhoduje najvyššie bodované umiestnenie. Pohár pre víťaza GRAND PRIX a ceny pre prvých 

troch hráčov v celkovom poradí budú odovzdané dňa 27.12.2018, po skončení záverečného turnaja. 

Prihlášky do turnajov zaslať e- mailom alebo telefonicky na adresu riaditeľa turnaja alebo hlavného 

rozhodcu najneskôr do 22.oo h predchádzajúceho pondelka. 

Štartovné: 6 € /turnaj, prihlásení po termíne +1 €, štartovné sa platí pri prezentácii. 

Predbežná listina prihlásených, výsledky každého turnaja a priebežné poradie GRAND PRIX budú  

zverejnené na internetovej stránke ŠK Slovan Bratislava. 

Ceny: najmenej 5 peňažných cien, garantovaná 1. cena 50 € (počet a výška ďalších cien sa určí podľa  

počtu účastníkov pred začiatkom každého turnaja). Prví traja víťazi GRAND PRIX získajú peňažné ceny 

za celkové umiestnenie. 

Občerstvenie (klobása, hot-dog, káva, čaj atď.) za prijateľné ceny v klubovom bufete u p. Bútoru. 


