
Šachový turnaj – O pohár LŠŠ – 4. štvrťrok 2017 
so zápočtom na FIDE a LOK SŠZ 

 

Turnaja O pohár LŠŠ sa môžu zúčastniť hráči bez rozdielu veku s maximálnym FIDE ELO do 2200. 
Turnaj sa bude hrať tri soboty spolu na 6 kôl v CVČ na Nábreží v termínoch turnaja TALENT 
v mesiacoch október 2017 až december 2017. Vždy sa odohrajú 2 kolá tempom 60 minút/partia 
+ 30 sekúnd/ťah so začiatkom 9.30 hod. a 12.30 hod. Turnaj sa hrá akcelerovaným spôsobom do 
3. kola. Do turnaja sa môžu prihlásiť hráči aj postupne, najneskôr však pred 5. kolom. 

Usporiadateľ:  CVČ Liptovský Mikuláš, Liptovský šachový zväz 

Termíny konania:   07. 10. 2017,  04.11.2017, 02.12.2017 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu, o zmene bude 
informovať minimálne dva týždne pred dátumom konania na stránke LŠŠ. 

Dátum konania: 02.12.2017 (sobota) 5. a 6. kolo 
Miesto konania: CVČ Liptovský Mikuláš, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1932 ( 

http://goo.gl/maps/Kze56 ) 
Prezentácia:   V budove CVČ od 8:15 do 9:00 hod.. Prosíme o dochvíľnosť. 
 
Program:    9:00 hod. – prezentácia do 5.kola turnaja  

   9:30 hod. – začiatok 5. kola (obedná prestávka po dohode) 
   12:30 hod. – začiatok 6.kola 
Riaditeľ turnaja:  PhDr. Roman Králik 
Hlavný rozhodca:  Martin Pogádl 
Právo účasti:  Hráči bez rozdielu veku s FIDE ELO do 2200 
Systém hry Turnaj sa hrá akcelerovaným (3 kolá, 2 skupiny) švajčiarskym systémom na 6 

kôl, tempo hry  60 minút+30 sekúnd na partiu pre jedného hráča. O poradí v 
turnaji rozhoduje počet bodov, upravený Buchholz (so skutočnými bodmi 
bez výsledku najslabšie umiestneného súpera), progres (súčet postupových 
bodov), väčší počet výhier. Žrebovanie kola sa uskutočňuje len z hráčov, ktorí 
sú prítomní 30 minút pred začiatkom kola v hracej miestnosti, resp. je 
garantovaná ich účasť na kole. Iné verzie žrebovania kola sú považované za 
neoficiálne a môžu sa zmeniť podľa účasti na konkrétnom kole. 

 
Priebežný stav: http://chess-results.com/tnr305671.aspx?lan=4  
 
Štartovné:      5 € pre hráčov do 18  rokov a nad 60 rokov s FIDE Elom 

10 € pre hráčov do 18  rokov a nad 60 rokov bez  FIDE Ela, ostatní s FIDE 
Elom 
15 € pre ostatných hráčov bez FIDE ELA. Tieto sumy sú pre celý turnaj 
a platia sa len pri prvej účasti hráča v seriáli. 
 

Ceny:  Víťaz získa putovný pohár  a jeho menšiu kópiu. Odmenených bude 
minimálne 20% účastníkov, ktorí si rozdelia 50% vkladu. Prví traja budú 
odmenení medailami a diplomami. Usporiadateľ môže udeliť ceny i ďalším 
účastníkom turnaja.  

Prihlášky:  Je potrebné prihlásiť sa a potvrdiť účasť dva dni pred hracím dňom :  
Mgr. Karol Pekár, 0903 804176, 044/5221587, pekar@chess.sk,  
Ing. J. Ivan 044/5524777 d., 0905701671, juraj.ivan@stonline.sk. 

 

Pozývame všetkých záujemcov a tešíme sa na Vás. 
 

 

V Liptovskom Mikuláši, 25.11.2017                PhDr. Roman Králik 
                          riaditeľ CVČ L. Mikuláš 
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