
    
 
 
 
 
 

          

 SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ 
 

          Vyhlasuje v spolupráci s  
   

   primátorom mesta Topoľčany  
         Ing. Petrom Balážom 

 

                   a 

  Šachovým zväzom Nitrianskeho kraja 
 
 
 
 

 

Otvorený turnaj so zápočtom na FIDE blitz rating 
 

Motto: „Šach je zrkadlom duše. Sledujte ako niekto hrá šach a nahliadnete do jeho vnútra.“     

            Miquel Najdorf 
(*1910 – †1997, autor populárnej šachovej obrany) 

 

Termín: 15. septembra 2018  
 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz 

Organizátor: Topoľčiansky šachový klub 

Miesto: Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany 
(http://bit.ly/DomKulturyMapa) 

 

 

Organizačný výbor:  Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (sasariabov@gmail.com) 
 Ing. Vladimír Franc (FIDE ID 14941120) – hlavný rozhodca 
 Rebeka Nadzamová – produkcia podujatia 
 

Hrací systém: Otvorený turnaj, švajčiarsky systém na 15 kôl podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach. 

Tempo hry je 2 x 3 min. + 2 s/ťah. 
 Turnaje ide na zápočet FIDE blitz rating. Turnaje sú otvorené aj pre medzinárodnú účasť. 

Cenový fond: Cenový fond v súhrne 1.200 €  

 1. miesto 250 €  

 (z toho 1.010 € finančné ceny pre 26 ocenených; ceny sa kumulujú – nie však naprieč 
ratingovými kategóriami) 

 Ocenených prvých 7 miest v turnaji: 

 I. 250 €, II. 150 €, III. 120 €, IV. 110 €, V. 100 €,  

 VI. 50 €, VII. 40 € 
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 Kategória MSR mužov – 3 miesta – pohár, medaile 
 Kategória MSR žien – 1 miesto – pohár, medaila 
 Kategória seniori – 3 miesta (1953 a starší) – I. 15 €, II. a III. vecné ceny 
 Kategória do 15 rokov – 3 miesta (2003 a mladší) vecné ceny 
 Kategória rating do 2000 vrátane – 3 miesta - I. 40 €, II. 30 €, III. 20 € 
 Kategória rating do 1700 vrátane – 3 miesta - I. 40 €, II. 30 €, III. 20 € 
  Tombola – 3 miesta – I., II. a III. vecné ceny      

 Podrobnosti nižšie. 
 

Štartovné: 15 €  
 13 € - hráči nar. 2003 a mladší, nar. 1953 a starší, ženy, ZŤP, rating 1000 alebo bez 

ratingu.  
 Rodiny s aspoň jedným hrajúcim rodičom a dvoma deťmi (alebo tromi hrajúcimi deťmi) 

majú zľavu 15% na štartovnom.  
 

 

Prihláška: Vyplnená prihláška (meno, dátum narodenia, požiadavka na ubytovanie a stravu, 
telefonický kontakt) zaslaná v elektronickej forme na sasariabov@gmail.com resp. cez 
formulár: http://bit.ly/RegistraciaMSRblitz.  

 Aktualizovaný zoznam prihlásených na stránkach chess-results.  
 Uzávierka prihlášok je do piatku 7. septembra 2018.  
 Pri prihlásení po termíne alebo až na mieste sa zvyšuje štartovný poplatok o 2,50 €. 
 Informácie k prihláške aj cez 0911 478 959. 
 

Hodnotenie: Jednotlivci: Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje 1. Buchholz 

bez najslabšieho súpera, 2. Buchholz 3. Postupové body, 4. Počet výhier, 5. Výsledok zo 
vzájomných partií alebo 6. doplnková partia v bleskovom tempe hry, ktorej podmienky určí 
organizačný výbor, a to v prípade potreby určenia medailovej pozície 

 

Ubytovanie: Internát T. Vansovej – 8,70 € os/noc (možnosť dokúpiť večeru a raňajky – v prihláške) 
 Hotel Puk a Hotel Kopačka – 15 € os/noc (dvojky, trojky, štvorky) – 300-600 metrov 
 Penzión Batavya – 15 € za os./noc (dvojky, trojky, štovrky) – 300 metrov 
 Penzión Koruna – 57 € za 2 os/noc 
Strava:  Hovädzí guláš 3,50 € 
Cenový fond: Viacero cien môže kumulovať aj jeden hráč. Kategóriu rating možno kumulovať 

s hlavnými cenami. Naprieč kategóriami ratingu sa však ceny nekumulujú.  

 Cenový fond jednotlivci 1.200 € (z toho 1.010 € finančné ceny).  

Spolu 26 ocenených: 
  

 Hlavný turnaj  MSR mužov MSR žien 

1. miesto 250 € 1. miesto Pohár, medaila pohár, medaila 

2. miesto 150 € 2. miesto medaila  

3. miesto 120 € 3. miesto medaila  

4. miesto 110 €  Rating do 2000 Rating do 1700 

5. miesto 100 € 1. miesto 40 € 40 € 

6. miesto 50 € 2. miesto 30 € 30 € 

7. miesto 40 € 3. miesto 20 € 20 € 

   Do 14 rokov Seniori 

  1. miesto Vecná cena 20 € 

  2. miesto Vecná cena Vecná cena 

  3. miesto Vecná cena Vecná cena 

   Tombola  

  1. miesto Vecná cena  

  2. miesto Vecná cena  

  3. miesto Vecná cena  
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Časový plán: 15. septembra sobota   
 Prezentácia  09:15 – 10:45  
 Otvorenie podujatia  10:50 – 11:00  
 1. – 7. kolo 11:00 – 12:45    
 Obed 12:45 – 13:30 (guláš dobrovoľne)  
 8. – 15. kolo 13:30 – 15:30  
 Vyhodnotenie 15:40 – 16:00 

 

Doprava: sobota 15. septembra 2018  
  
 
   

    
           

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
   Auto – Bezplatné parkovanie pred hracou budovou  

 Vlak – Vlaková stanica je vzdialená 10 min. chôdze od hracej miestnosti 
 Autobus – Autobusová stanica je vzdialená 10 min. chôdze od hracej miestnosti 
 

Stravovanie: Bufet vedľa hracej miestnosti. Obedy, večera a raňajky (dobrovoľne) zabezpečené 
v hracej sále alebo guláš (SOB) z poctivej domácej kuchyne   

  
 
 

Bankový kontakt: Topoľčiansky šachový klub 
 IBAN: SK45 8330 0000 0023 0065 1103 
 SWIFT: FIOZSKBAXXX 
 Informácia pre adresáta: MSR Blitz + Meno a priezvisko / Názov družstva (pre určenie 

platby)  



    ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Majstrovstvá Slovenska v bleskovom šachu 
15. september 2018  

(sobota) 
 

Dom kultúry, ul. Československej arm., Topoľčany 

 
Zaslať najneskôr do piatka 7. septembra 2018 

 
Názov klubu: .......................................................................................................... 
  
Kontaktné údaje na vedúceho skupiny – meno a priezvisko (povinný údaj):  
e-mail:      mobil, tel. (povinný údaj): 
 

Por. 
číslo 

Meno a 
priezvisko 

Dátum 
narodenia: 

Ubytovanie 
Internát  
Vansovej* 
 

Ubytovanie 
Hotel Puk / 
Kopačka* 

Iné 
ubytovanie: 
Batavya, 
Koruna* 
(napíšte) 

Guláš na 
obed 
v sobotu 

1.   ÁNO/NIE** ÁNO/NIE  ÁNO/NIE 

2.   ÁNO/NIE ÁNO/NIE  ÁNO/NIE 

3.   ÁNO/NIE ÁNO/NIE  ÁNO/NIE 

4.   ÁNO/NIE ÁNO/NIE  ÁNO/NIE 

5.   ÁNO/NIE ÁNO/NIE  ÁNO/NIE 

6.   ÁNO/NIE ÁNO/NIE  ÁNO/NIE 

*ubytovanie sa myslí z piatka na sobotu, ak máte záujem zo soboty na nedeľu, uveďte to v poznámke nižšie 
 
**Označte vybranú možnosť (nehodiace sa preškrtnite) 
 
 
Poznámky k ubytovaniu a pod.: 
 
 
Dátum:       Podpis: 
 
Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: sasariabov gmail.com najneskôr do piatka 7. 
septembra 2018. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať ja na 0911 478 959. 


