
       
 
 
 
          
 

           Vyhlasuje v spolupráci s Košickým šachovým zväzom 
     

               PARTNERI: www.simsim.sk a www.polemag.sk  
 

Polemag.sk BLITZ Košice 
 

 
 

 

Termín: 15. august 2021 (nedeľa)  
  13. – 20. august KOŠICE SIM-SIM OPEN 11. Memoriál L. Kotána (Cenový fond: 5.000 €) 
Organizátor: Šachová škola Košice 

Miesto: Študentský internát, Považská 7 (mapa), Košice 
 
 

Organizačný výbor:  FA Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (sasariabov@gmail.com) 
 ÚR Roman Juhár (FIDE ID 14906147) – hlavný rozhodca 

FA Rebeka Nadzamová (FIDE ID 14923076) – rozhodkyňa a spoluorganizátorka 
 

Hrací systém: Otvorený turnaj, švajčiarsky systém na 13 kôl podľa pravidiel FIDE pre rapid šach. 

Tempo hry je 2 x 3 min. + 2 s/ťah. Čakacia doba je 10 minút od začiatku kola.  

Cenový fond: Cenový fond v súhrne 400 €  
(z toho 400 € finančné ceny, 10 hlavných cien, spolu 13 ocenených) 

1. miesto 100 € 

 1. miesto – 100 € 4. miesto – 40 € 
 2. miesto – 60 € 5. miesto – 30 €  
 3. miesto – 50 € 6. – 10. miesto – 15 €     
  

 1 . miesto Rating do 2000 – 15 € 
 1 . miesto Rating do 1700 – 15 € 
 1 . miesto Seniori nad 65 r. – 15 € 
 Súbeh viacerých cien je povolený, nie však naprieč ratingovými kategóriami. 

 

Štartovné:  8 € - hráči hrajúci KOŠICE SIM-SIM OPEN 11. Memoriál L. Kotána (ďalej aj MLK) 
11 € - ostatní hráči   

 

Prihláška: Vyplnená prihláška (meno, dátum narodenia, požiadavka na ubytovanie a stravu, 
telefonický kontakt) emailom na sasariabov@gmail.com resp. cez google formulár.  

 Aktualizovaný zoznam prihlásených na stránkach chess-results.  
 Uzávierka prihlášok je do štvrtka 12. augusta 2021. Pri prihlásení po termíne 

s príplatkom 3 € (okrem hráčov hrajúcich MLK). Info k prihláške aj +421 911 478 959. 
 

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

bez najslabšieho súpera, 2. Buchholz 3. Výsledok zo vzájomných partií, 4. Počet výhier, 5. 
Postupové body alebo 6. žreb, a to v prípade potreby určenia medailovej pozície 
 

Ubytovanie: Internát Považská 7 – 10,50 € os/noc 
 Hostel Barno – 16 € os/noc – 1500 metrov, Spojenie č. 17 MHD 5 minút (Považská – Hodonínska) 

  Vybrané ubytovanie nahláste a rezervujete u organizátora spolu s prihláškou. 

http://www.simsim.sk/
http://www.polemag.sk/
https://goo.gl/maps/PTDcu25yF8puGyh26
mailto:sasariabov@gmail.com
mailto:sasariabov@gmail.com
https://bit.ly/3iv7FWT
https://bit.ly/3zt5R74


 

 

 
Čas. plán: 15. august nedeľa    
 Prezentácia  14:00 – 14:50    
 Otvorenie podujatia  14:55 – 15:00   
 1. – 8. kolo 15:00 – 17:05      
 Prestávka 17:00 – 17:15  
 9. – 13. kolo 17:15 – 18:30    
 Vyhodnotenie 18:35 – 18:45 

Táborák U Koňa 19:45 – 21.30   
  

      Večer táborák s gitarou U Koňa 

Doprava: nedeľa 25. júla 2021 
 
MHD zo železničnej resp. autobusovej stanice na podujatie: 
MHD č. 17 (bus): Staničné námestie – Považská  
MHD č. 2 (elektr.) a prestup č. 36 (bus) na zast. Hl. pošta: Stan. Nám. – Považská  
 
MHD z podujatia na železničnú resp. autobusovú stanicu: 
MHD č. 36 (bus) a prestup č. 29 (bus) na zast. Mlynská bašta: Považská – Staničné nám.  
MHD č. 17 (bus): Považská – Staničné nám.  

  

Auto – Bezplatné parkovanie v okolí, resp. priamo v uzavretom areáli internátu za 1 €/deň 
  
 
 

Bankový kontakt: Šachová škola Košice 
 IBAN: SK71 8330 0000 0021 0189 5404 

SWIFT: FIOZSKBAXXX 
 Informácia pre adresáta: Polemag Blitz KE + Meno a priezvisko  

Platba vopred urýchľuje registráciu a včasný začiatok turnaja. Účastníci s uhradenými 
poplatkami budú prednostne vybavení. 

 

 
 

 
 
 
 www.polemag.sk 
  
  
  Riešenia pre komunikáciu v roamingu a GPS monitoring.  
  Bezplatné prichádzajúce hovory aj mimo EÚ a lacné dáta. 
 
 www.simsim.sk   
 
 
 

 Komentované šachové prenosy riadené režisérom s viacerými 
kamerami z hracej sály. 

 
 
 Youtube kanál ChessCookie 
 

http://www.polemag.sk/
http://www.simsim.sk/
https://bit.ly/3xHo282

