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Open Doprastav - Bratislavské šachové leto "A" 

 

Systém:  9 kolový turnaj štandard švajčiarskym systémom so zápočtom na FIDE, účasť len pre 

registrovaných hráčov v šachovom zväze s elom nad 1900 bodov. Čakacia doba je 30 

minút. O poradí rozhoduje: počet bodov, Buchholz, Sonneborn-Berger, Progress, 

žreb 

Tempo:   90 minút na partiu pre každého + 30 s/ťah.  

Štartovné:  50 €. Hráči s ratingom nad 2000 elo=40 €, nad 2100 =30 €, nad 2200=20 €, nad 

2300=10 Eur, nad 2400 zdarma. Pri platbách po 30.6. je poplatok o 10 Eur vyšší. 

Organizátor má právo hráčovi s nižším ratingom udeliť vo výnimočnom prípade za 

príplatok 10 Eur divokú kartu. Štartovné zahŕňa občerstvenie, kávu a minerálku. 

Obedovať môžete v blízkej reštaurácii hotela Bivia za 30 €/týždeň.  

Cenový fond:  1.miesto 400 € a pohár, 2. miesto 300 €,  3. miesto 200 €, 4. miesto 100 €,  

5. miesto 50 €. 

Program:  2.8. 2021 8:00-8:45 prezentácia 

2.8. 2021 9:00 1. kolo  14:00 2. kolo 

3.8. 2021 9:00 3. kolo   14:00 4. kolo 

4.8. 2021 9:00 5. kolo   14:00 6. kolo 

5.8. 2021 9:00 7. kolo   14:00 8. kolo 

6.8. 2021 9:00 9. kolo   13:30 vyhodnotenie 

Rozhodca:  FA Ladislav Šipeky.  

Parkovanie: Priamo pred Nemeckým kultúrnym domom 

Hygiena:   Budeme dbať vo zvýšenej miere na hygienu a rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru 

hygieny.  

Ubytovanie a stravovanie odporúčame v Hoteli Bivio  

Je to len 7 minút peši od Nemeckého kultúrneho domu, dá sa tam nielen občerstviť, 

ale aj posedieť v peknej záhrade. Ubytovaní hostia tam majú 30% zľavy. Pri naplnení 

kapacity hotela vám radi poradíme o ďalších možnostiach ubytovania v blízkosti 

konania podujatia. 

Informácie, prihlášky a úhrady:  

V prihláške uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub a do ktorých turnajov sa 

hlásite. Na základe prihlášky vám účasť potvrdíme a vyzveme vás k úhrade na bankový 

účet ŠK Doprastav. Po platbe máte účasť garantovanú. V prípade zákazu organizovania 

verejných podujatí vám vrátime štartovné v plnej výške. Prihlášky turnajov "A","B","C" 

a "D" posielajte Martinovi Hunčárovi na huncar.martin@gmail.com 0903440480  

Turnaj organizuje šachový klub Doprastav v spolupráci s Bratislavským šachovým 

zväzom, MČ Rača a ďalšími sponzormi. 

 

Celková účasť v turnajoch "A" až "C" nesmie presiahnuť 110 účastníkov. Uprednostňujeme prvých 

prihlásených. 

 

 

https://bivio.sk/sk/
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Victory cup, Bratislavské šachové leto "B" 
 

Systém: 9 kolový turnaj štandard švajčiarskym systémom so zápočtom na FIDE, účasť len pre 

registrovaných hráčov v šachovom zväze s elom 1299-1899 bodov. Čakacia doba je 

30 minút. O poradí rozhoduje: počet bodov, Buchholz, Sonneborn-Berger, Progress, 

žreb 

Tempo:   90 minút na partiu pre každého + 30 s/ťah.  

Štartovné: 40 Eur. Pri platbách po 30.6. je poplatok o 10 € vyšší. Organizátor má právo hráčovi s 

nižším ratingom udeliť vo výnimočnom prípade za príplatok 10 € divokú kartu. 

Štartovné zahŕňa občerstvenie, kávu a minerálku. Obedovať môžete v blízkej 

reštaurácii hotela Bivia 30 €/týždeň. 

Ceny:   1.miesto 100 € a pohár, 2. miesto 50 €, 3. miesto – kniha.  

Program:  2.8. 2021 8:00-8:45 prezentácia 

2.8. 2021 9:00 1. kolo  14:00 2. kolo  

3.8. 2021 9:00 3. kolo   14:00 4. kolo 

4.8. 2021 9:00 5. kolo   14:00 6. kolo 

5.8. 2021 9:00 7. kolo   14:00 8. kolo 

6.8. 2021 9:00 9. kolo   13:30 vyhodnotenie 

Rozhodca:  Michal Vrba.  

Parkovanie: Priamo pred Nemeckým kultúrnym domom 

Hygiena:  Budeme dbať vo zvýšenej miere na hygienu a rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru 

hygieny.  

Starostlivosť o deti do 18 rokov: 

Vieme zabezpečiť dozor pre deti, ísť s nimi na obed a dohliadnuť na nich pred 

začiatkom poobedňajšieho kola (25 Eur/týždeň). 

Ubytovanie a stravovanie odporúčame v Hoteli Bivio  

Je to len 7 minút peši od Nemeckého kultúrneho domu, dá sa tam nielen občerstviť, 

ale aj posedieť v peknej záhrade. Ubytovaní hostia tam majú 30% zľavy. Pri naplnení 

kapacity hotela vám radi poradíme o ďalších možnostiach ubytovania v blízkosti 

konania podujatia. 

Informácie, prihlášky a úhrady:  

V prihláške uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub a do ktorých turnajov sa 

hlásite, a či máte záujem aby sme deti brali na obed. Na základe prihlášky vám účasť 

potvrdíme a vyzveme vás k úhrade na bankový účet ŠK Doprastav. Po platbe máte 

účasť garantovanú. V prípade zákazu organizovania verejných podujatí vám vrátime 

štartovné v plnej výške. Prihlášky turnajov "A","B","C" a "D" posielajte Martinovi 

Hunčárovi na huncar.martin@gmail.com 0903440480  

Turnaj organizuje šachový klub Doprastav v spolupráci s Bratislavským šachovým 

zväzom, MČ Rača a ďalšími sponzormi. 

 

Celková účasť v turnajoch "A" až "C" nesmie presiahnuť 110 účastníkov. Uprednostňujeme prvých 

prihlásených. 

 

https://bivio.sk/sk/
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Račiansky cup, Bratislavské šachové leto "C" 
 

Systém: 14 kolový turnaj štandard švajčiarskym systémom, každé dvojkolo hrajú proti sebe tí 

istí hráči  raz s bielymi a raz s čiernymi kameňmi. Každý si zahrá so siedmymi súpermi. 

So zápočtom na FIDE, účasť len pre registrovaných hráčov v šachovom zväze s elom 

1000-1299 bodov. Čakacia doba je 30 minút. O poradí rozhoduje: počet bodov, 

Buchholz, Sonneborn-Berger, Progress, žreb 

Tempo:   45 minút na partiu pre každého + 30 s/ťah. 

Štartovné:  30 €. Pri platbách po 30.6. je poplatok o 10 € vyšší. Štartovné zahŕňa občerstvenie, 

kávu a minerálku. Obedovať môžete v blízkej reštaurácii hotela Bivia 30 €/týždeň 

Ceny:   Víťaz dostane pohár, prví traja dostanú knižné ceny.  

Program:   2.8. 2021 8:00-8:45 prezentácia 

2.8. 2021 9:00 1. kolo,   11:00 2. kolo,  14:00 3. kolo 

3.8. 2021 9:00 4. kolo,   11:00 5. kolo,   14:00 6. kolo 

4.8. 2021 9:00 7. kolo,   11:00 8. kolo,   14:00 9. kolo 

5.8. 2021 9:00 10. kolo,   11:00 11. kolo,  14:00 12. kolo 

6.8. 2021 9:00 13. kolo,   11:00 14. kolo,  13:30 vyhodnotenie 

Rozhodca:  Martin Hunčár.  

Parkovanie:  Priamo pred Nemeckým kultúrnym domom  

Hygiena: Budeme dbať vo zvýšenej miere na hygienu a rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru 

hygieny.  

Starostlivosť o deti do 18 rokov: 

Vieme zabezpečiť dozor pre deti, ísť s nimi na obed a dohliadnuť na nich pred 

začiatkom poobedňajšieho kola (25 Eur/týždeň). 

Ubytovanie a stravovanie odporúčame v Hoteli Bivio  

Je to len 7 minút peši od Nemeckého kultúrneho domu, dá sa tam nielen občerstviť, 

ale aj posedieť v peknej záhrade. Ubytovaní hostia tam majú 30% zľavy. Pri naplnení 

kapacity hotela vám radi poradíme o ďalších možnostiach ubytovania v blízkosti 

konania podujatia. 

Informácie, prihlášky a úhrady:  

V prihláške uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub a do ktorých turnajov sa 

hlásite, a či máte záujem aby sme deti brali na obed. Na základe prihlášky vám účasť 

potvrdíme a vyzveme vás k úhrade na bankový účet ŠK Doprastav. Po platbe máte 

účasť garantovanú. V prípade zákazu organizovania verejných podujatí vám vrátime 

štartovné v plnej výške. Prihlášky turnajov "A","B","C" a "D" posielajte Martinovi 

Hunčárovi na huncar.martin@gmail.com 0903440480  

Turnaj organizuje šachový klub Doprastav v spolupráci s Bratislavským šachovým 

zväzom, MČ Rača a ďalšími sponzormi. 

 

Celková účasť v turnajoch "A" až "C" nesmie presiahnuť 110 účastníkov. Uprednostňujeme prvých 

prihlásených. 

 

https://bivio.sk/sk/
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Bivio cup, Bratislavské šachové leto "D" 
 

Systém:  14 kolový turnaj štandard švajčiarskym systémom, každé dvojkolo hrajú proti sebe tí 

istí hráči  raz s bielymi a raz s čiernymi kameňmi. Každý si zahrá so siedmymi súpermi. 

Bez zápočtu na FIDE, účasť pre neregistrované deti v šachových kluboch alebo pre 

registrované s FIDE ratingom 1000 bodov narodené v r.2006 a neskôr. Čakacia doba 

je 20 minút. O poradí rozhoduje: počet bodov, Buchholz, Sonneborn-Berger, 

Progress, žreb 

Tempo:   30minút na partiu pre každého bez zapisovania. V samostatnej miestnosti. 

Štartovné:  S obedom 60Eur. Po odohratí dvoch kôl odvedieme deti na obed a po návrate 

odohráme tretie kolo. V prípade záujmu poskytneme aj poobedný program s našimi 

animátormi (streľba z luku a iné zaujímavé hry, možnosť fotiek so Šachuľkom 

Matovým, prípadne natočenia videa – 50 Eur/týždeň).   

Odmeny:  Víťaz dostane pohár, prví traja dostanú knižné ceny, deti budú dostávať za každé 

absolvované kolo a ako bonus aj za výhry malé tromlované kamienky (minerály). 

Program:   2.8. 2021 8:00-8:45 prezentácia 

2.8. 2021 9:00 1. kolo,  10:00 2. kolo, hry a obed.   13:00 3. kolo 

3.8. 2021 9:00 4. kolo, 10:00 5. kolo, hry a obed.   13:00 6. kolo 

4.8. 2021 9:00 7. kolo,  10:00 8. kolo, hry a obed.   13:00 9. kolo 

5.8. 2021 9:00 10. kolo,  10:00 11. kolo, hry a obed.   13:00 12. kolo 

6.8. 2021 9:00 13. kolo, 10:00 14. kolo, hry a obed.   13:30 vyhodnotenie 

Dvaja rozhodcovia a animátori zodpovedajú za turnaj, prevzatie detí, odprevadenie detí na obed 

a späť a za ďalší poobedný program 

Parkovanie:  Priamo pred Nemeckým kultúrnym domom 

Hygiena:  Budeme dbať vo zvýšenej miere na hygienu a rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru 

hygieny.  

Vyzdvihovanie detí: 

V prípade, že sa nezúčastňujú poobedného programu, vyzdvihnite si ich o 14:00 hod. 

V Prípade, že sa zúčastňujú poobedného programu, medzi 16:00 až 17:00.  

Ubytovanie a stravovanie odporúčame v Hoteli Bivio  

Je to len 7 minút peši od Nemeckého kultúrneho domu, dá sa tam nielen občerstviť, 

ale aj posedieť v peknej záhrade. Ubytovaní hostia tam majú 30% zľavy. Pri naplnení 

kapacity hotela vám radi poradíme o ďalších možnostiach ubytovania v blízkosti 

konania podujatia. 

Informácie, prihlášky a úhrady:  

V prihláške uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub (mesto), či máte záujem, 

aby sme deti brali na obed a či máte záujem aj o poobedný program. Na základe 

prihlášky vám účasť potvrdíme a vyzveme vás k úhrade na bankový účet ŠK 

Doprastavu. Po platbe máte účasť garantovanú. V prípade zákazu organizovania 

verejných podujatí vám vrátime v plnej výške štartovné. Prihlášky turnajov "A","B","C" 

a "D" posielajte Martinovi Hunčárovi na huncar.martin@gmail.com 0903440480  

 

V turnaji "D" je kapacita 16 účastníkov, uprednostňujeme prvých prihlásených. 

https://bivio.sk/sk/
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Blitz turnaj - Bratislavské šachové leto „E“ 
 

Dátum:  6.8. 2021, prezentácia medzi 15:00-15:30 , vyhodnotenie o 18:00 hod 

 

Systém:  11 kolový blitz turnaj švajčiarskym systémom so zápočtom na FIDE. Čakacia doba sú 

3 minúty. O poradí rozhoduje: počet bodov,Buchholz, Sonneborn-Berger, Progress, 

žreb 

 

Tempo:   3 min/partia +2 s/ťah 

 

Štartovné:   5 €. S občerstvením a kávou. Pri platbách po 30.6. 2021 je poplatok o 2 € vyšší. 

 

Ceny:   1.miesto 100 € a pohár, 2. miesto 50 €, 3. miesto 30 €, 4. miesto 20 €, 5. miesto 10 €. 

 

Rozhodca:  Michal Vrba.  

 

Parkovanie:  Priamo pred Nemeckým kultúrnym domom 

 

Hygiena:  Budeme dbať vo zvýšenej miere na hygienu a rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru 

hygieny.  

 

Ubytovanie a stravovanie odporúčame v Hoteli Bivio  

Je to len 7 minút peši od Nemeckého kultúrneho domu, dá sa tam nielen občerstviť, 

ale aj posedieť v peknej záhrade. Ubytovaní hostia tam majú 30% zľavy. Pri naplnení 

kapacity hotela vám radi poradíme o ďalších možnostiach ubytovania v blízkosti 

konania podujatia. 

 

Informácie, prihlášky a úhrady:  

V prihláške uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub, do ktorých turnajov sa 

hlásite, Na základe prihlášky vám účasť potvrdíme a vyzveme vás k úhrade na 

bankový účet ŠK Doprastavu. Po platbe máte účasť garantovanú. V prípade zákazu 

organizovania verejných podujatí vám vrátime v plnej výške štartovné. Prihlášky na 

tento turnaj posielajte Michalovi Vrbovi +421903793013 

sachovaakademia@gmail.com. Turnaj organizuje šachový klub Doprastav v 

spolupráci s Bratislavským šachovým zväzom, MČ Rača a ďalšími sponzormi. 

 

Maximálna kapacita v "E" turnaji je 100 účastníkov, uprednostňujeme prvých prihlásených. 

 

https://bivio.sk/sk/
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Majstrovstvá v Bughouse šachu Bratislavské šachové leto "F" 
 

Dátum:  5.8. 2021, prezentácia medzi 18:30-19:00 vyhodnotenie o 21:30 hod. 

 

Systém:  Švajčiarsky systém dvojíc 5 dvoj kôl, teda 10 partií. Bez zápočtu na FIDE. Čakacia 

doba je 5 minút. O poradí rozhoduje: počet bodov, Buchholz, Sonneborn-Berger, 

Progress, žreb 

 

Tempo:   5 min/partia +3 s/ťah 

 

Štartovné: 5 €. S občerstvením a kávou. Pri platbách po 30.6. 2021 je poplatok o 2 € vyšší. 

 

Ceny:   Víťazná dvojica dostane pohár a 50 Eur, 2. miesto 30 Eur, 3. miesto 20 Eur 

 

Rozhodca: Michal Vrba.  

 

Pravidlá:   https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/pravidla-bughouse-sachu/ 

 

Parkovanie:  Priamo pred Nemeckým kultúrnym domom 

 

Hygiena:  Budeme dbať vo zvýšenej miere na hygienu a rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru 

hygieny.  

 

Ubytovanie a stravovanie odporúčame v Hoteli Bivio  

Je to len 7 minút peši od Nemeckého kultúrneho domu, dá sa tam nielen občerstviť, 

ale aj posedieť v peknej záhrade. Ubytovaní hostia tam majú 30% zľavy. Pri naplnení 

kapacity hotela vám radi poradíme o ďalších možnostiach ubytovania v blízkosti 

konania podujatia. 

 

Informácie, prihlášky a úhrady:  

V prihláške uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub, do ktorých turnajov sa 

hlásite, Na základe prihlášky vám účasť potvrdíme a vyzveme vás k úhrade na 

bankový účet ŠK Doprastavu. Po platbe máte účasť garantovanú. V prípade zákazu 

organizovania verejných podujatí vám vrátime v plnej výške štartovné. Prihlášky na 

tento turnaj posielajte Michalovi Vrbovi +421903793013 

sachovaakademia@gmail.com. Turnaj organizuje šachový klub Doprastav v 

spolupráci s Bratislavským šachovým zväzom, MČ Rača a ďalšími sponzormi. 

 

Maximálna kapacita v "F" turnaji je 100 účastníkov, uprednostňujeme prvých prihlásených. 

 

 

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/pravidla-bughouse-sachu/
https://bivio.sk/sk/
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Majstrovstvá v šachu 960 (Fischerov šach) Bratislavské šachové leto "G" 

 

Dátum:  4.8. 2021, prezentácia medzi 18:30-19:00 vyhodnotenie o 21:30 hod. 

 

Systém:  9 kolový blitz turnaj švajčiarskym systémom. Bez zápočtu na FIDE. Čakacia doba je 5 

minút. O poradí rozhoduje: počet bodov,Buchholz, Sonneborn-Berger, Progress, žreb 

 

Tempo:   5 min/partia + 3s/ťah 

 

Štartovné: 5 €. S občerstvením a kávou. Pri platbách po 30.6. 2021 je poplatok o 2 € vyšší. 

 

Odmeny:  Víťaz dostane pohár a 50 €, 2. miesto 30 €, 3. miesto 20 € 

 

Rozhodca: Michal Vrba.  

Pravidlá:   https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/pravidla-fischerovych-sachu/ 

 

Parkovanie:  Priamo pred Nemeckým kultúrnym domom 

 

Hygiena:  Budeme dbať vo zvýšenej miere na hygienu a rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru 

hygieny.  

 

Ubytovanie a stravovanie odporúčame v Hoteli Bivio  

Je to len 7 minút peši od Nemeckého kultúrneho domu, dá sa tam nielen občerstviť, 

ale aj posedieť v peknej záhrade. Ubytovaní hostia tam majú 30% zľavy. Pri naplnení 

kapacity hotela vám radi poradíme o ďalších možnostiach ubytovania v blízkosti 

konania podujatia. 

 

Informácie, prihlášky a úhrady:  

V prihláške uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia, klub, do ktorých turnajov sa 

hlásite, Na základe prihlášky vám účasť potvrdíme a vyzveme vás k úhrade na 

bankový účet ŠK Doprastavu. Po platbe máte účasť garantovanú. V prípade zákazu 

organizovania verejných podujatí vám vrátime v plnej výške štartovné. Prihlášky na 

tento turnaj posielajte Michalovi Vrbovi +421903793013 

sachovaakademia@gmail.com. Turnaj organizuje šachový klub Doprastav v 

spolupráci s Bratislavským šachovým zväzom, MČ Rača a ďalšími sponzormi. 

 

Maximálna kapacita v "G" turnaji je 100 účastníkov, uprednostňujeme prvých prihlásených. 

 

https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/pravidla-fischerovych-sachu/
https://bivio.sk/sk/

