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Šachový klub ŠK Slovan Bratislava v spolupráci s Liptovskou šachovou školou 

usporiada v dňoch 13. -  19. 11. 2016  I. ročník 

Relax   OPEN  AVENA 
Miesto: Liptovský  Ján, hotel  AVENA  Jánska dolina  345,  www.avena.sk 

Termín: 13. -  19. 11. 2016 

Systém: švajčiarsky na 7 kôl, 90 min + 30 sec/1 ťah na partiu (pre každého hráča), spojený s relaxačným procesom 

 predpokladaný počet hráčov 100, výsledky turnaja budú zaslané na domácu listinu a na FIDE pre zápočet ratingu 

 Riaditeľ turnaja :  Gustav Šturc,  hlavný rozhodca :  Karol Pekár, čakacia doba :   1 hod. 

Prihlášky: Termín uzávierky prihlášok  pre ubytovaných hráčov a hostí do 8. 10. 2016, po tomto termíne usporiadateľ nezaručuje ubytovanie v danom hoteli.  

Prihlásení  po tomto termíne platia vklad zvýšený o 4 EUR. Podmienkou akceptovania prihlášky je zaplatenie vkladu na účet usporiadateľa (viď dole). V 

prihláške musia byť uvedené požiadavky na ubytovanie a stravu.  Platbu ubytovania a stravy možno poukázať spolu s vkladom, alebo uhradiť pri nástupe. 

Vzhľadom na obmedzenie počtu hráčov rozhoduje dátum prihlášky a poukázania vkladu. Pri platbe za viaceré osoby v prihláške uveďte rozpis osôb. Ako 

variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo. Nepoužívajte prosím, pri platbe na účet úhradu poštovou poukážkou, stráca sa pri nej variabilný symbol 

a platbu nevieme identifikovať. Je možný skorší nástup  (v sobotu 12. 11. 2016) za minimálny príplatok. 

Program: nedeľa 13.11. 14
00

 – 17
00           

prezentácia  18
00

 – 22
00  

I.  kolo  

pondelok 14.11. 9
00

 –  13
00

       II. kolo  18
00

 – 22
00  

III. kolo  

utorok 15.11.     18
00

 – 22
00  

IV. kolo 

 streda                16.11.     18
00

 – 22
00   

V. kolo 

 štvrtok            17.11. 9
00

 – 12
00

 bleskový turnaj  18
00

 – 22
00  

VI. kolo 

 piatok             18.11.     14
00

 – 18
00  

VI. kolo 

       18
15 

ukončenie  

         Sobota            19.11. odchod domov  

Možnosti rehabilitácie: K aktívnemu odpočinku slúži bezplatne vnútorný bazén a hotelové fittness. V hoteli sa nachádza aj sauna.   

        Rehabilitačné centrum ponúka procedúry, vírivku, masáže a zábaly 

Ubytovanie a stravovanie: 

 Pobyty od 13.11. do 19.11.2016  €  

 1 Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s polpenziou bez procedúr  140 

2 Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s polpenziou  + 5 procedúr 145 

3 Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s polpenziou  + 10 procedúr 150 

4 Dieťa do 15 rokov na prísteľke pri dvoch  platiacich osobách s polpenziou 0 

5 Druhé dieťa do 15 rokov na prísteľke s polpenziou 80 

Polpenzia = raňajky a večere - švédske stoly, teplý a studený bufet. Možnosť dokúpenia obedov 2- chodové menu 4.-€ dospelí osoba, 2.-€  dieťa. Príplatok za jednoposteľovú 

izbu 9 €/noc, za 6 nocí 54 €.  

Miestny ubytovací poplatok 1 €/deň hradí každý účastník osobne na recepcii hotela. Parkovanie - priamo pri hoteli zdarma . 

Cena za skorší nástup (sobota 12.11.2016 ) je  25.-€. 

Vklady:  

Vklad 

Vklad € Ženy, jun, 

žiaci, sen.* 

€ 

IM,  GM 0 0 

ELO FIDE  2350 15 10 

ELO FIDE  2200 25 20 

ELO FIDE  2000 30 25 

ELO FIDE < 2000 a hráči bez FIDE ratingu 35 30 

Doprovod 10 10 

 * junior = nar. 1998 a neskôr, senior = nar. 1956 a skôr 

 

Ceny: Celkovo vo výške 1 300 €.   Hlavný turnaj – spolu  970 €, I. cena 300 €, II. 200, III. 150, IV.  100, V. 70, VI-X. à 30 € 

 Ceny pre  jednotlivé kategórie - spolu vo výške  330€ (ženy, seniori, juniori, žiaci, do 1800 OK,FIDE, 1801 do 2000 OK,FIDE) v každej kategórii 

 I. 35 €,   II. 20 € , pri účasti minimálne 5 hráčov v kategórii, pri nižšom počte budú primerane krátené. 

  

Prihlášky: Ing. Gustav Šturc .    

 Muškátová 8, 821 00 Bratislava      

 tel. : 0903-787 151, 02-4569 1240      

 e-mail sturc@slovan-bratislava.com     

http://www.slovan-bratislava.com  
Banka: ČSOB, Bratislava, Krížna 46, číslo účtu: 202689563 / 7500, názov účtu: Šachový klub ŠK Slovan Bratislava, Swift: CEKO SK BXBRA,  

BIC: CEKOSKBX,   IBAN: SK45 7500 0000 0002 0268 9563 

mailto:sturc@slovan-bratislava.com
http://www.slovan-bratislava.com/

