
Šachový klub Levice
Mesto Levice, Nitriansky samosprávny kraj

ZŠ Saratovská 43 Levice, Obchodná akadémia Levice

Vás srdečne pozývajú na otvorený šachový turnaj

2. ročník

FIDE Open Levice – memoriál Erika Tótha

Propozície:

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ turnaja: Martin Chlpík
Hlavný rozhodca: Peter Geffert
Termín: 01.-04. august 2019
Miesto: 5. ZŠ, Saratovská 43, Levice

Technické ustanovenia:

Hrací systém: švajčiarsky systém, 7 kôl, 90 minút na partiu + bonus 30s za ťah
Čakacia doba: 60 minút od stanoveného začiatku kola
Pomocné hodnotenie 1. Buchholz bez výsledku súpera s najmenším bodovým ziskom

2. rating performance
3. plný Buchholz
4. väčší počet výhier
5. výsledok proti hráčom v rovnakej bodovej skupine 

Ratingovanie: turnaj bude započítaný na FIDE rating
Štartovné: 15 €

10 € juniori (nar. 2001 a neskôr), seniori (nar. 1959 a skôr), ženy a ZŤP
Cenový fond: 

1. cena 200 € Pre každú z kategórií: 
2. cena 150 € - seniori, juniori, ženy
3. cena 100 €  - rating <1600, 1600-1799, 1800-1999
4. cena 80 €
5. cena 70 € 1. cena 30 €
6. cena 60 € 2. cena 15 €
7. cena 50 €
8. cena 40 €

Ceny budú odovzdané len hráčom prítomným na záverečnom vyhodnotení turnaja.
Súbeh cien je povolený okrem súbehu v ratingových kategóriách.
Ceny v kategórii budú udelené aspoň pri 3 spadajúcich účastníkoch.

Harmonogram:

01.08. (štvrtok) 15:00 – 16:30 prezentácia
17:00 – 21:00 1. kolo

02.08. (piatok) 09:00 – 13:00 2. kolo
14:15 – 18:15 3. kolo

03.08. (sobota) 09:00 – 13:00 4. kolo
14:15 – 18:15 5. kolo
18:45 bleskový turnaj so zápočtom na FIDE

04.08. (nedeľa) 09:00 – 13:00 6. kolo
14:15 – 18:15 7. kolo
cca 18:35 vyhodnotenie



Prihlášky najneskôr 29.júla 2019:
- e-mailom na adresu riaditeľa turnaja m.chlpik1@gmail.com
- telefonicky na číslo +421 910 235 122

Prosíme uviesť svoje meno, priezvisko a dátum narodenia a prípadnú požiadavku na ubytovanie. Podmienkou 
akceptovania prihlášky je zaplatenie štartovného (nižšie).
Hráči prihlásení po tomto termíne platia štartovné pri prezentácii zvýšené o 3.5€. Pri neúčasti hráča na turnaji sa 
vracia vklad znížený o 4€. 

Štartovné prosíme zaslať najneskôr 29. júla 2019 na účet: 
Šachový klub Levice - SK53 8330 0000 0023 0094 5160

Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko.
Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR.

Kapacita hracej miestnosti je 80 hráčov, prednosť majú skôr prihlásení hráči.

Zahraniční hráči musia mať pridelené FIDE Id. Pre slovenských účastníkov prihlásených do 29. júna zabezpečí FIDE 
Id usporiadateľ. Hráči bez FIDE Id nebudú môcť byť zaradení do turnaja.

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. 
Mapa: https://goo.gl/maps/SwjmSnM5dy82 

Ponuka ubytovania v Leviciach:
https://www.levice.sk/ubytovanie.phtml?id5=16546

Možnosti stravovania:
v blízkosti hracej miestnosti (2-3 minúty chôdze) sa nachádza pizzéria, Central gastro, Bebe kebab a supermarket 
COOP Jednota.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Podujatie podporilo mesto Levice.
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Mapa s umiestnením hracej miestnosti


