
Piváreň Primátor Košice 
Usporiada 

Primátor Open Košice 2022 
30. 10. 2022

Riaditeľ turnaja: Vladimír Mazák, +421 915 092 318, geronimoneth@hotmail.com 

Hlavný rozhodca: Mgr. Tomáš Danada (IA), +421 918 675 442, tomas@danada.sk 

Registrácia:  Prihlásiť sa môžete najneskôr do 27.10. 2022 emailom na adresu rozhodcu a 
riaditeľa turnaja. Kapacita 50 účastníkov, skôr prihlásení majú prednosť. 

Hrací system: Otvorený rapid FIDE Open švajčiarským systémom na 7 kôl pre všetkých členov  
FIDE s ratingom (rapid) max. 2199 k 01. 10. 2022. Výsledky turnaja budú zaslané 
na zápočet na medzinárodnú rapid ratingovú listinu FIDE. 

Tempo hry: 15 minút na celú partiu s prídavkom 5 sekúnd na každý ťah. 

Pomocné hodnotenia: Buchholz bez výsledku 1 hráča s najnižším bodovým ziskom počítaný 

Miesto:  

Štartovné: 

zo skutočných bodov, Fide body (progres), počet výhier, vzájomný zápas 

Piváreň PRIMÁTOR, Inžinierska 1246/26, 040 11 Košice 

10 € na osobu 

Cena štartovného zahŕňa pre dospelých guláš + pivo, čaj aj presso. 

Pre mládež do 18 rokov čaj, malinovka, 220 g hranolky + 200 g kuracie nugetky 

Ďalšia konzumácia v podniku je so zľavou 20%. 

Sud piva primátor je sponzorsky pre dospelých účastníkov podujatia zdarma. 

Harmonogram:  

Prezentácia: 8:30 – 8:50 

Otvorenie turnaja: 8:55 

1 – 4. kolo: 9:00 – 12:00 

Obedová prestávka:  12:00 – 12:45 

5. – 7. kolo: 12:45 – 15:00

Vyhodnotenie: 15:15
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CENOVÝ FOND: 390€ 

Hlavný 
turnaj 

Mládež do 
16 rokov 

Mládež do 
14 rokov 

Mládež do 12 
rokov 

Mládež do 10 
rokov 

1. miesto 60 € 20 € 20 € 20 € 20 € 

2. miesto 50 € 15 € 15 € 15 € 15 € 

3. miesto 40 € 10 € 10 € 10 € 10 € 

4. miesto 30 € 

5. miesto 20 € 

6. miesto 10 € 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja vyjadruje súhlas so 
spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, súhlasí so 
zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja pre účely propagácie šachu. 
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