
Miestny klub Slovenský orol Prievidza 

  Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza 

a Orchidamos Slovakia n.o. 
 

Vás pozývajú na 
  

šachový OPEN turnaj na počesť  

zrodu Slovenskej republiky 
 

BUĎ POZDRAVENÉ SLOVENSKO –  27. ročník 
 

Vážení priatelia, pozvánku na toto športovo-spoločenské podujatie organizované na počesť vlasti, by 

ste mali prijať ako osobnú výzvu a pokladať si za česť, zúčastniť sa tejto akcie v čo najväčšom počte. 

 

Poriadateľ: Miestny klub Slovenský orol Prievidza, Miestny odbor Matice slovenskej Prievidza 

a Orchidamos Slovakia n.o. 

Dátum:  nedeľa, 6. januára 2019, prezentácia od 8,30 - 9,15 hod., začiatok 9,45 hod. 

Miesto: Hotel MAGURA zadný vchod, Nám. J.C.Hronského – Staré sídlisko, pešo cca 15 mn. 

od vlak /bus stanice, smerom Bojnice, po 500 m na kurhovom objazde pri Kauflande 

doľava smerom do sídliska   
 

Prezentácia: v hracej miestnosti hotela Magura, od 8,30 – 9,15 h., štart 1.kola o 9,30 h. 

Systém: rýchly šach, švajčiarsky systém, 9 kôl – 2 x 15 minút, pravidlá FIDE pre rýchly šach 

Poradie: 1. body, 2. stredný Bucholz, 3. Bucholz, 4. progress skóre 

Štartovné: € 5,- (žiaci 1.9.2002 a ml. + dôchodcovia  € 3,-, členovia MK Slov. orol Prievidza - € 1,-) 

 

Ceny: 1. € 80,- 2. € 60,- 3. € 50,- 4. € 40,- 5. € 30,- 

 6. € 20,- 7. € 10,- € + vecné ceny + najlepší žiak 10 € 
 

Podmienky: priniesť funkčné hodiny a šachy na každého nepárneho hráča 

 Poriadateľ si vyhradzuje právo nezaradiť hráčov bez rekvizít! 

Strava: individuálne, bufet Gambit v hracej miestnosti 

Prihlášky: písomne / telefonicky / mailom  

– uviesť meno, klub, dátum narodenia, ELO, do 5.1.2019 16,00 h. 

v prípade ubytovania čím skôr, na adresu hlavného organizátora 

Vedúci  

činovníci: Riaditeľ turnaja: Ing. Jozef Gálik, prezident Slovenského orla 

 Hlavný rozhodca: Miroslav Mrva 

Hlavný organizátor: Blažej Majzlan 

 Kontakt:  Dlhá 8/13, 97101 Prievidza 

 Tel. / Mail:  0905/810201, b.majzlan@gmail.com 
 

Ostatné: Turnaj bude zároveň M - TN kraja v Rapid šachu so samostatným finančným 

ohodnotením. Žiadame dodržať podmienky (viď vyššie)! Len v najnutnejších prípadoch 

– šachy a hodiny za € 2,-. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny počtu kôl a tempa. 

 

Vážení priatelia, prijmite našu pozvánku, tešíme sa na Vašu účasť a na spoločné - už 27.-me stretnutie! 

 

Prievidza, 22.11.2018          Blažej Majzlan, v.r. 

       predseda MK Slovenský orol Prievidza 

           

mailto:b.majzlan@gmail.com

