
Šachový klub ŠK Bziny 

si Vás dovoľuje pozvať na 

1.ročník FIDE Open Gäceľ 2019 v klasickom šachu 

 

Miesto konania: Kongresová hala, Kemp Tília Gäceľ, Gäceľská cesta 2, Oravská Poruba 

Organizátor: ŠK Bziny  Riaditeľ turnaja: Ján Péter Hlavný rozhodca: Jakub Homolka  

 

Termín a čas: 2.8.2019 – 4.8.2019 (Piatok - Nedeľa) 

Systém: Švajčiarsky systém jednotlivcov na 7 kôl, so zápočtom na FIDE ELO 

Tempo hry: 60 minút + 30sec/ťah 

 

Podmienky pre účasť na turnaji: ELO menej ako 2200 k 1.8.2019, zaplatené členstvo vo FIDE, 

platné FIDE ID 

Prihlášky: emailom na homolka.jakub97@gmail.com, prihlášky posielajte do 24.7.2019 (po termíne 

vklad navýšený o 3€). V prihláške zahrňte meno, priezvisko, FIDE ID. Prípadný záujem o nejakú 

formu ubytovania, poprosíme uviesť v prihláške - kvôli jednoduchosti budeme komunikovať 

s ubytovacím zariadením my. 

Vklad: Dospelí – 15€; Deti do 15 rokov, seniori nad 60 rokov, ženy a vlastníci preukazu ŽTP – 10€, 

vklad po termíne navýšený o 3€. Platí sa na mieste pri prezentácii t.j. Piatok 2.8.2019. 

Pravidlá turnaja: Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre klasický šach, čakacia doba: 60 minút; 

Organizátor a rozhodca si vyhradzujú priestor na doplnenie pravidiel najneskôr pred začiatkom prvého 

kola. 

Kritériá pre určenie poradia: 1. počet bodov 2. Stredný Buchholz 3. vzájomný výsledok 

 

Ceny: OPEN garantované – sponzor Peter Ambrózi 

1.miesto - 150 €  2.miesto - 100 €  3.miesto - 50 €  4.miesto - 30€  5.miesto - 20€  6.miesto - 10€       

Kategórie turnaja budú hodnotené vecnými a finančnými cenami: v priebehu prvého kola bude 

vyvesený celkový rozpočet turnaja. 

Kategórie: 

 ELO od 1800 do 2000, ELO od 1600 do 1800, ELO do 1600, Najstarší, Najmladší, Najlepšia žena 

Možnosti ubytovania a stravy: Areál ponúka rôzne možnosti ubytovania od stanovania, bungalovov 

či apartmánov. Možnosť polpenzie, plnej penzie či švédskych stolov. Bližšie informácie o cenách 

a všetkých možnostiach na : http://kemptilia.sk/sk/cennik  

Záver: Prípadné otázky môžete posielať na homolka.jakub97@gmail.com, ambroz0030@gmail.com 

Alebo telefonicky: Jakub Homolka - 0911213720 , Peter Ambrózi – 0907303588 
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Rozpis turnaja: 

Piatok 2.8.2019  Prezentácia účastníkov  11:00 – 12:45 

   1. kolo    13:00 – 16:00 

   2. kolo   16:00 – 19:00 

Sobota 3.8.2019 3. kolo   9:00 – 12:00 

   4. kolo   14:00 – 17:00 

   5. kolo   17:00 – 20:00 

Nedeľa 4.8.2019 6. kolo   9:00 – 12:00 

   7. kolo   12:30 – 15:30 

   Vyhodnotenie  16:00 

 

Ako sa k nám dostanete: Areál sa nachádza cca. 3km od Dolného Kubína. Prípadná cesta, ktorou sa 

k nám dostanete z kruhového objazdu na priloženej mape: 

 

 

Voľný čas: Vo voľnom čase sa môžete ísť schladiť do blízkeho AquaRelaxu Dolný Kubín 

vzdialeného pešo 1,5 km. Viac info na: https://www.aquakubin.eu/  
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