
 
Šachový klub DOPRASTAV Bratislava, Šachový klub Slovan Bratislava 

XLVIII. ročníka šachového turnaja mládeže k 77. výročiu SNP, 

MEMORIÁL ONDREJA RINTELA 2021 
 

TURNAJ 
Termín:    23.8.2021 (pondelok) – 27.8.2021 (piatok) 

Miesto:     ZŠ A. Karpova, Černyševského 8, Priestory Šachového klubu Slovan      

                           Bratislava 

Účasť:     Registrovaní hráči, rok narodenia 2005 a mladší 

Systém:     Švajčiarsky systém na 9 kôl so zápočtom na FIDE a LOK 

Tempo hry :    2 x 90 min na celú partiu + 30 s/ťah  

Čakacia doba:  30 min 

Štartovné:    15,- €, členovia ŠK Doprastav a ŠK Slovan 10,- €  

Prihlásenie:  do 10.8.2021 

Protipandemické opatrenia : budú dodržiavané podľa nariadenia ÚVZ SR a hlavného                       

hygienika SR 

Poradie:    1. počet bodov, 2. upravený Bucholz, 3. vzájomná partia,  

   4. počet víťazných partií, 5. doplnková partia ak sa rozhoduje o cene  

Ceny: 1. 160,- € + pohár, 2. 100,- €, 3. 70,- €, 4. 30,- €;  

Dievčatá (pri účasti min. 5 hráčok) 1. 20,- €, 2. 15,- €, 3. 10,- € 

Vecné ceny pre najmladších účastníkov. Súbeh cien je vylúčený 

Iné:        Počas turnaja bude zabezpečené občerstvenie pre účastníkov. 

Rozpis kôl:  

  09:00 9:30 13:00 14:30 15:00 

23.8.2021 Pondelok Prezentácia 1.kolo   2.kolo 

24.8.2021 Utorok 3.kolo   4.kolo  

25.8.2021 Streda 5.kolo   6.kolo  

26.8.2021 Štvrtok 7.kolo   8.kolo  

27.8.2021 Piatok 9.kolo  Vyhodnotenie   

    

 
DENNÝ TÁBOR POČAS TURNAJA 
Čas tábora:    Denne od 7:30 (príchod detí) do 18:00 (odchod detí) 

Účasť:  Len pre účastníkov turnaja Memoriálu Ondreja Rintela 2021 

Program:  Loptové hry, stolný tenis, spoločenské a logické hry počas dňa zabezpečené 

animátormi, ktorí sa budú venovať deťom medzi kolami turnaja 

Stravovanie:  Obed zabezpečený v čase 12:00 – 14:00 v neďalekej reštaurácii 
Cena:              105,- € (štartovné v turnaji, obed, občerstvenie, animátori) 

 
PRIHLÁŠKY 
Kontakt:   Boris Rintel (riaditeľ turnaja a tábora), brintel@trustpay.eu , 0917 982 038 

Prihlásenie: Prihlášky do 10.8.2021. V prihláške prosíme uviesť záujem o Turnaj/Denný 
tábor. Prihláška bude potvrdená po úhrade na účet IBAN 

                         SK25 1100 0000 0029 4206 0882. 
  Prihlásenie po 10.8.2021, štartovné +5,- € a denný tábor + 15,- € 

Iné:      Kapacita max. 50 hráčov 
Web:      www.skdps.com , www.slovan-bratislava.com 

 
 

PARTNER PODUJATIA   
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ŠK Doprastav Bratislava, ŠK Slovan Bratislava 

Memoriál Ondreja Rintela 2021 

Prihláška  

Termín turnaja: 23.8. – 27.8.2021 

Mám záujem aby moje dieťa 
absolvovalo: 

vyplňte iba   áno/nie) 

iba turnaj  

aj turnaj aj detský tábor  

Meno a priezvisko dieťaťa:  

adresa:  

dátum narodenia:  

zdravotný stav/alergie/intolerancie  

Meno a priezvisko rodiča:  

Email:  

Telefón:  

Po skončení denného programu 
moje dieťa: 

(preferované zakrúžkujte) 

môže ísť samo domov - prevezmem si dieťa osobne - prevezme ho mnou poverená osoba (treba 
splnomocnenie) 

Mám otázku:  

 
Informácie k platbe: 
ŠACHOVÝ TURNAJ 
Štartovné: 15,- €, členovia ŠK Doprastav a Slovan 10,- €  

Účasť : Registrovaní hráči, rok narodenia 2004 a mladší 
DENNÝ TÁBOR POČAS TURNAJA (v cene je zahrnuté aj štartovné) 

Cena: 105,- € 
IBAN: SK25 1100 0000 0029 4206 0882 (TB),  
Variabilný symbol – meno dieťaťa 
 
Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosím pošlite e-mailom na: brintel@trustpay.eu 
Poplatok prosím uhraďte do 5 dní od zaslania prihlášky. Inak Vám bude prihláška po dobe siedmich dní stornovaná.  
 
Povinnosti rodičov: 
Deťom odporúčame pribaliť so sebou uterák, stolnotenisovú raketu, pokrývku hlavy, opaľovací krém, repelent, náhradné 
tenisky. Deti musia mať fotokópiu karty poistenca a pri nástupe do tábora odovzdať Čestné prehlásenie rodiča. 
Priviezť svoje dieťa na ZŠ Černyševského 8., Bratislava – Petržalka medzi 7:30 – 8:00. Vyzdvihnutie v čase 16:30 – 18:00. 
 
Podmienky tábora: 
Dieťa by nemalo mať so sebou mobilný telefón (riaditeľ turnaja aj animátori sú neustále dostupní na svojich číslach), drahé 
šperky, cennosti a väčšiu sumu peňazí (klub neručí za stratu peňazí). 
Dieťa nesmie mať strelnú zbraň a ani žiadnu hračku, ktorá ohrozuje zdravie a bezpečnosť účastníkov tábora. 
Dieťa nesmie piť alkoholické nápoje, fajčiť a používať drogy. Zakázaný je aj ich predaj iným účastníkom tábora. 
Správanie a ústny prejav musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami slušného správania uvedeného v školskom 
poriadku pre základné školy. 
 
V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok bude dieťa, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, z 
denného tábora vylúčené bez nároku na náhradu. 
 
V ..............................,  dňa ............................. 
 
Podpis rodiča / zákonného zástupcu ........................................ 
 
web: www.skdps.com www.slovan-bratislava.com email: brintel@trustpay.eu telefón: Rintel Boris : 0917 982 038 

Ostatné ustanovenia : 
Stornovať turnaj/tábor je možné písomnou formou, o náhrade škody - vrátenia peňazí rozhoduje dátum odoslania 
storna, do 12.8. bude vrátené 50%, od 13.8. 50% len z tábora. Súhlasím so spracovaním osobných údajov. 
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