
 

Majstrovstvá Slovenskej republiky 2018 

v šachu jednotlivcov - GM Štiavnica 
 

 

 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz 
 

Organizátor:  Šachový klub Banská Štiavnica 
 

Riaditeľ turnaja: IO Milan Maroš, tel. 0903 882296, e-mail: maros@livechess.sk 
 

Miesto konania: Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica 

(dejisko MSR 2006-07 a 2015-17, cca 2,5 km od centra mesta, cca 300 m od 

LIDLu), hracia miestnosť a ponuka ubytovania aj stravovania je v tej istej budove. 
 

Dátum konania: 7. - 15.7.2018 
 

Právo účasti: Hráči vedení v čase konania turnaja na FIDE listine za SVK na základe kritérií: 

 Jedno miesto na základe kvalifikačného turnaja 2017 (právo účasti má M. 

Zvarik, náhradníci sú S.L. Kostolanský a J. Franzen) 

 Jedno miesto na základe divokej karty udelenej SŠZ 

 Tri miesta pre medailistov predošlých MSR (Repka, Mazúr, Maník) 

 Ostatné miesta podľa ratingu k 1.3.2018: Náhradníci budú oslovení na 

základe aktuálnej FIDE listiny ku dňu pozvania. Náhradníci budú oslovení 

tak, aby boli v turnaji najmenej traja hráči s titulom GM. 
 

Systém hry: Uzavretý turnaj pre 10 hráčov s možnosťou plnenia medzinárodných noriem. 

V tomto turnaji bude v roku 2018 využitá podmienka Handbooku FIDE B01 

čl.1.43a o výnimke potrebného počtu federácií na normy FIDE. 
 

Hracie tempo: 90 min./40 ťahov + 30 min. do konca partie + 30 s. na každý vykonaný ťah pre 

každého hráča. Zákaz ponuky a prijatia remízy do 30. ťahu. 
 

Tech. informácie: Čakacia doba je 1 hodina (podľa čl. 6.7 písm. a) pravidiel FIDE). Pri rovnosti 

bodov rozhodujú tieto ďalšie kritériá: 1. hodnotenie podľa systému Sonnenborn-

Berger 2. výsledky vzájomných partií medzi hráčmi s rovnakým počtom bodov 

3.lós (v prípade medailistov dodatočná blesková partia). 
 

Ubytovanie: V mieste konania turnaja, ubytovanie pre všetkých 10 hráčov hradí organizátor. Po 

dohode je možné riešiť ubytovanie inak. 
 

Stravovanie: V mieste konania turnaja, plná penzia (raňajky, obedy a večere) pre všetkých 10 

hráčov hradí organizátor. Po dohode je možné riešiť stravu inak. 
 

Vklad a štartovné: Hráči neplatia vklad do turnaja. Štartovné pre veľmajstrov individuálnou dohodou. 
 

Dress code: Hráči sú povinní mať na otvorení, záverečnom vyhodnotení a spoločnom 

fotografovaní primerane slušné oblečenie (minimálne dlhé nohavice a košeľa). 
 

Cenový fond: 1. miesto 350 Eur, 2. miesto 300 Eur, 3. miesto 225 Eur, 4. miesto 125 Eur.  
 Ceny dostanú iba hráči, ktorí budú osobne prítomní pri vyhlasovaní výsledkov. 
 

Časový rozpis: 7.7.2018 10:00 - 13:30  prezentácia; 13:30 losovanie    14:45 otvorenie 

   7.7. – 13.7.2018   15:00  1. – 7. kolo 

14.7. – 15.7.2018   9:00   8. – 9.kolo 

 15.7.2018    cca 15:00 vyhlásenie výsledkov 

 

 


