
Perla Malých Karpát I.ročník šachovej Česko-Slovenskej stretávky 
„Neformálne stretnutie šachistov + charitatívny a prestížny turnaj“

         Motto turnaja: „Més que un Club  :-D “   
Farba šachovej stretávky:  zelená ako príroda v okolí 

Termín stretávky:  od  4.6. utorok – do 6.6. štvrtok (2 noci)
Miesto stretávky :  http://www.bbmodrydom.sk/sk/Penzion-Modry-Dom.html

Adresa : Piesok 4132/L15  SK-900 01 Modra  Zochova Chata , vzdialený ca. 5 km od Modry. 

GPS: EVENT-HOUSE Modrý Dom 
48°23'02.7"N
17°16'02.5"E 

Link na videoprezentáciu ubytovania a lokality :
https://www.dropbox.com/s/peppzme6vczm09y/VID_20190425_140458.mp4?dl=0

Organizátor :  Mgr. Juraj Matejovič   +421 (0)  917 433 609     juromatejovic@gmail.com
Hlavný rohodca turnaja:  IA  Tomáš Danada + 421 (0) 918  675 442    tomas@danada.sk 
Riaditeľ turnaja:  IA Ing. Rastistlav Diviak 

Termín turnaja:  5.6. streda  Turnaj je predovšetkým pre ubytovaných hostí. 
Výnimku môže udeliť organizátor, alebo riaditeľ turnaja. 

A. turnaj  11 kolový  Blitz  Začiatok 5.6. streda 13h.     Tempo  3 min.  + 5 sec. za ťah
     Registrácia do turnaja  od 12h-13h ( pre konkrétnych pozvaných hráčov U16 zdarma)

B. turnaj  9 kolový  Rapid Začiatok 5.6. streda o 17:30h.  Tempo   7 min.  + 5 sec.  za ťah
     Registráca do turnaja od 16:30h.
    Oba turnaje sú bez zápočtu na FIDE RATING.  Z turnaja bude zabezpečený online prenos. 
 
V  jednotlivých turnajoch môže hrať najviac  34 - 40 hráčov (17-20 šachovníc).  
Viac hráčov nie je možné zapojiť do turnaja z priestorových a kapacitných dôvodov Event Penziónu

Prihlášky do turnaja a úhrada vkladu za  ubytovanie a stravu rieši organizátor turnaja :

1. uviesť prosím do referencie pri platbe cez internet banking  celé meno a priezvisko hráča.

2. následne informovať organizátora, alebo riaditeľa turnaja e-mailom, telefonicky o približnom 
čase príchodu 4.6. v utorok do Event Penziónu.  Predpokladá sa príchod hráčov medzi 14-17h. 

3.  Číslo účtu :  IBAN SK46 1100 0000 0026 1606 1740 Tatra banka 
        SWIFT kód (BIC)  TATRSKBX 
      Cena za osobu:  80€ / alebo 2000 CZK  
      Cena obsahuje ubytovanie na 2 noci, raňajky 2x, coffee break 2x + catering 2x, grilovacie  
špecialitky, nápoje. 
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Riaditeľ turnaja p. Diviak a hlavný rozhodca p. Danada určí , o koľko miest môže byť navýšený 
základný počet hráčov 34, z dôvodu, aby bol zachovaný komfort v hracej miestnosti. 

Približná skladba hráčov v turnaji  :  34-38  šachistov (12 CZ + 22 SK)  + zvyšné 4 miesta v 
turnaji pre sponzorov, podnikateľov,  ktorí svojím vkladom do turnaja pomôžu charitatívnej 
myšlienke. Pri menšom počte podnikateľov, sponzorov, sa doplnia hráčmi, ktorí budú mať záujem o
turnaje. 

Výhodou je, že niektorí hráči si môžu zahrať blicák a niektorí hráči iba rapid, alebo aj aj. 
Týmto krokom sa dosiahne, aby si reálne ca. 40-45 hráčov zmeralo sily s najlepšími hráčmi. 
Kapacita celého objektu je 50ľudí (ubytovacích miest 32). Mimo 34 hráčov ešte ca. 16-20 hostí, 
ktorí môžu sledovať online prenos, alebo si posedieť na vonkajšej krytej terase, pri ohnisku, v 
konferečnej miestnosti atď. 

Ubytovanie:

Izby 4 - lôžkové : 2x 
Izby 2 – ložkové : 8x (2 lôžková izba s prísteľkou pre dospelú osobu  2+1)
Spolu 32 ubytovacích miest 

Cieľom turnaja  je, aby hrali turnaj dámy, elitní veľmajstri, talentovaní hráči, šachoví fanatici, 
prestížni hostia, sponzori, aby bol turnaj nielen po šachovej stránke zaujímavý. 

Samozrejme bude aj sprievodný program, hlavne turistika, hudba, pozeranie filmov, grilovanie. 
Krásny wellness v okolí do 1km (nie je v cene), tenis, atď. Niektoré aktivity budú free zdarma, 
niektoré nie sú v cene zahrnuté, treba sa informovať u organizátora o možnostiach. 

Bonus pre prvých 5 prihlásených hráčov z ČR +  bonus pre prvých 5 prihlásených hráčov z SR. 
Po úhrade ubytovania a stravy budú mať zabezpečenú účasť v turnajoch.  Plus získajú od 
organizátora flašku výborného modranského vínka :-D 

Optimálne je potvrdiť účasť a zaplatiť najneskôr do 30. mája (kvetna). 
Ďakujeme za porozumenie.  

Vklad do turnaja blitz a rapid je dobrovoľný – výťažok z vkladu do turnajov bude venovaný pre 
malé dievčatko, ktorému pomôžeme prispieť na liečbu, prípadne na náklady spojené s liečbou. 
Vyzbierané peniaze prevezme riaditeľ turnaja , ktorý po skončení turnaja spolu s organizátorom 
turnaja a BA zväzom spoločne odovzdajú výťažok z vkladu z turnajov blitz a rapid v mene všetkých 
sponzorov, šachistov, aby bola zachovaná viacnásobná kontrola a transparentné  odovzdanie peňazí
(poslaním na účet, alebo osobným odovzdaním) a zdokumentovaním odovzdania ca. do 1týždňa po 
skončení turnaja. 

Cieľom organizátora je, aby sa všetci hostia, hráči cítili príjemne a oddýchli si a zároveň, aby 
výťažok z vkladu do turnaja bol poukázaný na charitatívny cieľ.  Win win win efekt pre všetkých, 
ktorí majú radi šachy, prírodu, spolupatričnosť.  

Termín bol vybraný po dôkladnom zvážení, Event Penzión mal vybookované víkendy na dlhú dobu 
dopredu a zároveň sa už cez víkendy organizuje kopec turnajov, preto sme sa priklonili k variante 
utorok-štvrtok. Zároveň tým nenarušíme plány ostatných turnajov, ktoré už majú určitý hráčsky 
potenciál.  Termín má viacero výhod a má aj nevýhody, ale veríme, že výhody budú prevažovať. 



Ak by sa nevyzbieralo dostatočný počet hráčov, organizátor turnaja vráti peniaze hráčom, ktorí 
zaplatili za ubytovanie a stravu v plnej výške! 
Organizátor si vyhradzuje právo turnaj zrušiť, ak by nebol prejavený dostatočný záujem zo strany 
hráčov. 
 
Ubytovanie je na úrovni, catering podľa výberu, coffee break, nealko, lokalita je naozaj príjemná, 
turnaj bude dúfam kvalitný :-D

V cene za ubytovanie a stravu je zahrnuté :  káva-čaj,  nápoje, nealko, pivo víno, raňajky 2x +
catering – naozaj chutný , as spoň tak sa zdá z obrázkov :-D 

Pre šachistov, ktorí majú radi prírodu, blitz, rapid, chcú si oddýchnuť v Malých Karpatoch, je to 
naozaj lákavá možnosť, ako prísť na nové myšlienky :-D

 Aktuálne sa rieši možný sponzoring – zatiaľ sú podmienky pre všetkých rovnaké 80€. 
 Ak sa podarí osloviť sponzorov, pripravujú sa predbežné podmienky. 

Výnimky majú :   

 *Zľavu majú študenti do 26rokov – 60€ osoba / ubytovanie, catering, coffee break atď. v cene
zahrnuté

 **Dámy 60€ / ubytovanie , catering, coffee break atď. v cene zahrnuté

 ***hráči z ČR pri obsadení komplet izby (3osoby) 180€  -  štandardná cena by bola 240€. 
       Ubytovanie , catering, coffee break atď. v cene zahrnuté. 

    
A.  Pre GM hráčov sa aktuálne hľadajú sponzori  - aktuálne majú cenu štandardnú 80€. 
      (ubytovanie + strava zdarma, + preplatenie cestovného...)
B.  Pre IM hráčov sa možno o niečo zvýhodní cena za ubytovanie a stravu.  
      (záleží od sponzoringu) 
C.  Ostatní hráči, FM, prípadne bez titulu , platia 80 € za pobyt.
D.  Vklad do šachových turnajov je dobrovoľný a výťažok z vkladov do turnajov bude venovaný     
na charitatívny príspevok. 

Na záver Vás chcem všetkých pozvať prísť si zahrať dobré šachy, oddýchnuť si a podporiť 
peknú myšlienku.  V mene organizátora turnaja srdečneme ďakujem. 



PRE SPONZOROV 
_______________________________________________________________________________
Možní sponzori:   dobrovoľný príspevok pre GM-IM hráčov, ktorý by slúžil na pokrytie akcie, ubytovania, stravy 
môžeme konzultovať osobne, alebo telefonicky. 
Zároveň všetci podnikatelia, sponzori, osobnosti,  ktorí  si chcú zahrať v turnaji kontaktujte prosím organizátora 
turnaja , sme vopred veľmi vďační a zaregistrujeme Vás do turnaja. 

PRE ZAREGISTROVANÝCH
________________________________________________________________________________________________
Upozornenie : Šachisti a hráči pre turnaj budú ubytovaní prioritne v Event Penzióne. 
*Konkrétnejšie možnosti na turistiku, atď. sa doplnia ešte do mailových pozvánok + catering s obedovým menu, 
hlavné jedlo, polievka, atď.
**V pozvánkach sa každý pozvaný hosť bude môcť vyjadriť, ku všetkým témam a keď to bude čo i len trochu 
možné, tak sa  budeme snažiť vyhovieť.  Komunikácia sa uprednostňuje cez Facebook s organizátorom turnaja 
Matejovičom. 
________________________________________________________________________________________________
Ak sa do 25.5. máj (kveten) neprihlási 10 šachistov, ktorí zaplatia 80€, tak v tom prípade si organizátor  
vyhradzuje právo turnaj zrušiť. Všetky zaplatené registrácie by boli vrátené v plnej výške ! 
Hráči sa môžu prihlásiť-zaregistrovať do 30.5.

Očakávaný sponzoring  pre  úspešnú akciu je 1500€, sponzoring sa aktuálne rieši. Uvedené peniaze by slúžili na 
preplatenie nákladov pre GM hráčov (ubytovanie, strava, cesta ) + pre IM aspoň cesta zdarma a nejaká 
výhodnejšia cena za ubytovanie. 

________________________________________________________________________________________________

Ak by sa náhodou naplnili hracie a ubytovacie kapacity, pre zvyšných divákov, hostí, šachových nadšencov, ľudí, ktorí 
by sa chceli zúčastniť turistiky, prípadne navštíviť turnaj ako diváci,  bude organizátor nápomocný s tým, že sa pokúsi 
informovať a dať výhodné tipy na ubytovanie v okolí.   Diváci atď. si už ubytovanie riešia  svojpomocne v svojej 
finančnej réžii. 

V blízkosti je 4* hviezdičkový hotel Zochova Chata ca.  700metrov od hracej miestnosti.  
V Modre je  napr.  hotel  MKM, ca. 5km od hracej miestnosti.        (5min. autom) 
V Modre  je napr.  hotel Sebastian, ca. 5km od hracej miestnosti.   (5min. autom)

Údaje e-mailové adresy a tel. čísla, cez ktoré budeme komunikovať budú použité len pre jednorázovú šachovú akciu,po ukončení 
akcie aj z pohľadu marketingového sa následne zmažú, aby bola zachovaná diskrétnosť a dodržanie GDPR.
Event House povolil pre šachovú akciu použitie fotiek , videoprezentácie , pre účely týkajúce sa tejto konkrétnej akcie. 

* Bezpečnosť na šachovej stretávke, v turnaji. 

1. Všetci hráči a hostia zodpovedajú sami za seba,  za svoj zdravotný stav. Pri turistike sa vyžaduje obozretnosť, 
vhodná obuv, opatrnosť, prípadná konzultácia zdravotného stavu so svojím doktorom. 
2. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie majetku Event Penziónu, chaty Netopier, 
prípadne za nadmerné užívanie alkoholických nápojov. 
3. Použitie alkoholu u mladších osôbo ako 18 ročných je vyslovene zakázané. 
4. Predpokladá sa primeraná zábava a najmä obozretnosť pri pohybe v lese, pri grilovaní, atď.
5. Hráči a hostia boli informovaní v propozíciach a svojou účasťou na stretávke potvrdzujú, že boli oboznámení.
6. Obzvlášť si treba dávať pozor pri turistike, pri grilovaní a hráči berú na vedomie, že organizátor  ich 
informoval, aby boli všetci obozretní a dávali si pozor.
7. Balkóny a terasy – treba si dávať pozor a správať sa primerane. 

Za organizátora Mgr. Juraj Matejovič 


