
Prvá šachová v spolupráci s Chata Pieniny 
Usporiada 

Pieniny Chess Tournament 2022 
08. 04. 2022 – 11. 04. 2022 

 

 

Organizátor:  Prvá šachová - Nezisková organizácia na rozvoj a propagáciu šachu na Slovensku. 

Riaditeľ turnaja: Patrik Nemergut, tel.: +421 911 917 827, e-mail: prvasachova@gmail.com 

Garant podujatia: Bc. Matúš Olejár 

Hlavný rozhodca: Mgr. Tomáš Danada (IA) 

Registrácia:  Prihlásiť sa môžete najneskôr do 05. 04. 2022. Na prihlásenie do turnaja treba  
   vyplniť prihlasovací formulár. Prihláška sa považuje za platnú po nabehnutí  
   finančných prostriedkov na účet Prvá šachová.  

   Číslo účtu Prvá šachová IBAN SK67 0900 0000 0051 3783 1553 

   Variabilný symbol bude zaslaný. 

Hrací system:  Otvorený FIDE Open švajčiarským systémom na 7 kôl pre všetkých členov FIDE  
   s ratingom max. 2399 k 01. 04. 2022. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet  
   na domácu listinu LOK SR, aj na medzinárodnú ratingovú listinu FIDE. 

Tempo hry:  60 minút na celú partiu s prídavkom 30 s/každý ťah. 

Čakacia doba:  30 minút od plánovaného začiatku kola. 

Pomocné hodnotenia: Buchholz bez výsledku 1 hráča s najnižším bodovým ziskom počítaný  

   zo skutočných bodov, Fide body (progres), počet výhier, vzájomný zápas,  
   dodatkový skrátený zápas systémom ARMA tempom 5 minút na partiu pre  
   bieleho a 4 minút pre čierneho pre určenie poradia na medailových miestach. 

Chata Pieniny:  Zamagurská obec Lesnica leží na severozápade okresu Stará Ľubovňa pri hranici  
   s Poľskom v nadmorskej výške 485 m. Poloha pod hlavným hrebeňom Malých  
   Pienin a celkový ráz tunajšej horskej prírody zanechá v každom návštevníkovi  
   obce nezabudnuteľný dojem 

   Chata Pieniny sa nachádza v obci Lesnica, 30 minút chôdze od poľského mesta  
   Szczawnica, a ponúka ubytovanie s bezplatným Wi-Fi a reštauráciou. V penzióne 
   je k dispozícii aj skibus, lyžiarska škola a reštaurácia. Na mieste sa nachádza  
   bezplatné súkromné parkovisko.  

mailto:prvasachova@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSereJe8SnJ8wjDZ1i3scw2LhaOk6QO1TMh5yZH2fhIxu75f6Q/viewform


Cenník:    

 

 

 

 

   Cena ubytovanie zahrňa   
   3x ubytovanie na dvojlôžkovej izbe standard,  
   3x plná penzia (raňajky formou bufetových stolov, začína sa 08. 04. večerou a  
   končí 11. 4. obedom). Hostia majú možnosť objednať si masáž alebo si zadarmo  
   oddýchnuť vo wellness priestoroch penzionu, kde sa nachádza vnútorný   
   plavecký bazén, dve sauny a ochladzovací bazén. V penzióne si môžete zahrať  
   tenis a biliard. Penzión poskytuje aj službu požičovne bicyklov. 

CENOVÝ FOND: 1000 € 

 Hlavný 
turnaj 

Rating do 
2000 

Dôchodcovia 

1962 a starší 
Deti do 14 

rokov 
Juniori do 20 

rokov 
Ženy 

1. miesto 250 € 50 € 50 € Vecná cena Vecná cena Vecná cena 

2. miesto 200 € 30 € 30 € Vecná cena Vecná cena Vecná cena 

3. miesto 150 € 20 € 20 € Vecná cena Vecná cena Vecná cena 

4. miesto 80 €   Vecná cena   

5. miesto 60 €   Vecná cena   

6. miesto 40 €   Vecná cena   

7. miesto 20 €   Vecná cena   

 

Harmonogram:  

Piatok 08.04.2022 Sobota 09.04.2022 Nedeľa 10.04.2022 Pondelok 11.04.2022 
13:00 - 15:00 
Prezentácia 

08:00 - 09:30 Raňajky 08:00 - 09:30 Raňajky 07:30 - 09:00 Raňajky 
09:00 - 12:00 2. kolo 09:00 - 12:00 4. kolo 08:30 - 11:30 6. kolo 

15:50        Otvorenie 12:00 - 14:00 Obed 12:00 - 14:00 Obed 11:30 - 13:30 Obed 
16:00 - 19:00 1. Kolo 16:00 - 19:00 3. kolo 16:00 - 19:00 5. kolo 13:00 - 16:00 7. kolo 
18:30 - 20:00 Večera 18:30 - 20:00 Večera 18:30 - 20:00 Večera 16:30     Vyhodnotenie 

 

Popis Cena 
Štartovné 20 € 

Pobyt sprievodnej osoby 170 € 
Štartovné s pobytom v 

dvojlôžkovej izbe 190 € 

Štartovné s pobytom na 
jednoložkovej izbe 220 € 



OCHRANA OSBONÝCH ÚDAJOV 

 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráčprihlásením do turnaja vyjadruje súhlas so 
spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, súhlasí so 
zverejnením fotografií avideozáznamov z turnaja na webovestránke podujatia a v propagačných 
materiáloch pre účely propagácie šachu. 
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