
Šachový klub Levice 

Vás srdečne pozýva na 1. ročník turnaja 

FIDE OPEN LEVICE 

Termín:    2.8.-5.8. 2018 

Miesto:    V. základná škola, Saratovská 43, Levice 

Organizátor:      Šachový klub Levice  

V spolupráci s:  Mesto Levice, V. základná škola Levice, Obchodná akadémia  

Riaditeľ turnaja:   Martin Chlpík, m.chlpik1@gmail.com, 0910 235 122 

Hlavný rozhodca:  Ing. Peter Geffert  

Systém hry:   Švajčiarsky systém na 7 kôl so zápočtom na FIDE  

Tempo:                           90 minút na partiu + 30s bonus po každom ťahu od začiatku partie 

Čakacia doba:   30 minút     

Pomocné hodnotenie pri rovnosti bodov: 1.upravený Buchholz (počítaný zo skutočných 

bodov, škrtá sa najhoršie umiestnený súper), 2.Rating performance, 3.plný Buchholz 

(počítaný zo skutočných bodov), 4.väčší počet výhier 5. Výsledok proti hráčom v tej istej 

bodovej skupine 

Harmonogram : 

2.8. štvrtok 15:00 – 16:30 

prezentácia 

17:00 – 21:00 1.kolo 

3.8. piatok 9:00 – 13:00 2.kolo 14:15 – 18:15 3.kolo 18:45 – bleskový turnaj 

4.8. sobota 9:00 – 13:00 4.kolo 14:15 – 18:15 5.kolo 18:45 – bughouse chess 

(holanďany) 

5.8. nedeľa 9:00 – 13:00 6.kolo 14:15 – 18:15 7.kolo 18:35 – vyhodnotenie 

Štartovné :  15€  

10€ juniori (narodení v roku 2000 a neskôr), seniori (narodení v roku 1958    

a skôr), ženy, ZŤP 
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0€ GM, IM 

Štartovné posielajte na účet: Šachový klub Levice SK53 8330 0000 0023 0094 5160. Do 

poznámky uveďte svoje meno a priezvisko. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum 

narodenia v tvare DDMMRRRR. Štartovné posielajte na účet najneskôr do 29.júla 

(vrátane).  

Prihlášky:  Posielajte najneskôr do 29.júla (vrátane) písomne na adresu 

m.chlpik1@gmail.com alebo telefonicky na číslo 0910 235 122. V prihláške uveďte svoje 

meno, priezvisko a dátum narodenia a prípadnú požiadavku na ubytovanie. Podmienkou 

akceptovania prihlášky je zaplatenie vkladu na vyššie uvedený účet. Hráči prihlásení po tomto 

termíne platia štartovné pri prezentácii zvýšené o 3,5€ . Pri neúčasti hráča na turnaji sa vracia 

vklad znížený o 4€.  

Cenový fond:  

Hlavné ceny Seniori (1958 a skôr) Juniori (2000 

a neskôr) 

Hráči < 1800 Hráči < 2000 

1.    160€ + pohár 1. 35€ + pohár, diplom 1. 35€ + pohár, diplom 1. 30€ 1. 30€ 

2.    100€  2. pohár, diplom 2. pohár, diplom 

3.      80€  3. pohár, diplom 3. pohár, diplom 

4.      70€ 

5.      60€ 

Súbeh cien nie je povolený. Víťaz ceny berie vždy vyššiu cenu. kategóriách seniori a juniori 

budú vyhlásené prvé 3 miesta podľa celkového poradia. Peňažnú cenu v kategóriách 

juniori a seniori vyhráva najlepšie umiestnený hráč, ktorý nebol ocenený v hlavných 

cenách. Ceny v kategóriách <1800 a <2000 berú hráči, ktorí neboli ocenení v inej kategórii. 

Garancia cenového fondu vo výške 600€ je pri účasti min. 45 hráčov. 

 

Ubytovanie zabezpečené organizátorom : Školský internát Obchodnej akadémie, Ul. 

Zdenka Nejedlého 73 v sume 8€/noc ( požiadavku na ubytovanie uveďte v prihláške) Platba 

za ubytovanie sa realizuje v hotovosti na vrátnici internátu. 

https://goo.gl/maps/SwjmSnM5dy82  

Iné formy ubytovania ( individuálne) : http://www.hotellev.sk/pages/sk/o-hoteli.php 

http://www.dturcek.sk/hotel-rozkvet/ 

http://www.penziontilia.sk/ubytovanie-accommodation.phtml?id5=17435 

mailto:m.chlpik1@gmail.com
https://goo.gl/maps/SwjmSnM5dy82
http://www.hotellev.sk/pages/sk/o-hoteli.php
http://www.dturcek.sk/hotel-rozkvet/
http://www.penziontilia.sk/ubytovanie-accommodation.phtml?id5=17435


Možnosti stravovania: V blízkosti hracej miestnosti ( 2-3 minúty chôdze) sa nachádza 

pizzéria, central gastro, bebe kebab a supermarket COOP Jednota. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

             

     

 

                     

 

              

                                

 


