
Obecný šachový klub Margecany 

Obecný úrad Margecany 
 

Vás pozývajú na 
 

22. ročník turnaja dvojíc v bleskovom šachu 
 

Propozície: 
 
Usporiadateľ : OŠK Margecany,  Obecný úrad Margecany. 
 
Termín :  6.1.2018 (sobota), prezentácia od 8:30 hod. do 9:30 hod. 
   Otvorenie turnaja o 9:45 hod. 1. kolo – 10:00 hod. 

   Predpokladané ukončenie turnaja o cca 16:00 hod 
 
Miesto :  Obecný úrad Margecany, spoločenská sála. (3 minúty pešo od železničnej stanice) 
 
Prihlášky :  Do 5.1.2018 

kontakt: Ing. Radovan Pacholský 

tel.  0950/432562, 0917/271011 
  email : radopacholsky@hotmail.com , rp9009@gmail.com  

(max. možná kapacita turnaja cca 120 hráčov) 
 

Systém hry :  Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre bleskový šach 2x5 min. 
Pri losovaní sa berie do úvahy rating hráča v poradí: 1. FIDE blitz 2. FIDE rapid 3. 

FIDE ELO 4. Národné ELO 
 
         Švajčiarsky systém - 7 kôl. 
         Každý hráč mužstva odohrá dve partie (oboma farbami) proti obom hráčom 

         vylosovaného družstva. V jednom kole odohraje družstvo 8 partií.(„Davis cup“) 
         Každý hráč odohrá v turnaji 28 partií. 
         O poradí rozhoduje : 
         1. Súčet bodov družstva (za výhru družstva sú 3 body, za remízu 1) 
         2. Vzájomný zápas 
         3. Skóre 
    
Štartovné :  5,- EUR za hráča, 10,- EUR za družstvo. 

Zľavy: Žiaci (nar. po 1.1.2003), zahraniční  účastníci, seniori (nar. pred 1.1.1958), s 

preukazom ZŤP a  ženy  3,-EUR .   Hráči OŠK Margecany bez vkladu.  
Neprihlásení plus 1 euro na hráča 

 
Občerstvenie : Počas turnaja je zabezpečený bufet (párky, káva, čaj atď.).  
 
Ceny :   Cenový fond = minimálne suma vyzberaného štartovného.  

Po 1. kole sa zverejní počet a výška  cien. 

Prvá cena min. 80 eur a viac (podľa počtu účastníkov) 
   Samostatné ceny pre najlepšie družstvo s priemerným ELO do 2000, 1800  

   a 1600. 
 
Poslední víťazi : 2017 Viliam Regec ml. – Milan Turzák ml. 

 
Upozornenie :  Prosíme, aby si každá dvojica priniesla šachovú súpravu a funkčné šachové hodiny   

(radšej elektronické) 
Nesplnenie tejto podmienky môže ovplyvniť účasť družstva v turnaji  
Z technických dôvodov! 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 

 
     TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ! 

 

V Margecanoch: 25.10.2017        Organizačný výbor 


