
 

 

 

 

Nitrianska šachová akadémia v spolupráci s hotelom ZOBOR, 

mestom Nitra  a  Nitrianskym samosprávnym krajom   

Vás   pozývajú  na  

 

2. ročník FIDE Open turnaja 
 

NITRIANSKY  ŠACHOVÝ  FESTIVAL 
 

Propozície turnaja: 

 

Organizátor:          Nitrianska šachová akadémia, o. z. 

Miesto konania:    Nitra, hotel ZOBOR, Štefánikova trieda 5 (pešia zóna), konferenčná sála 

Termín konania:   27. – 29.septembra 2019  Prezentácia 27.9.2019,  od 14:00 hod. 

Systém hry:          Švajčiarsky systém na 7 kôl. Čakacia doba podľa čl. 6.7.1. pravidiel   

                               FIDE je 30 minút. Žrebovanie programom Swiss-Manager. Výsledky turnaja  

                               budú zaslané na zápočet na RTL FIDE a aj na LOK SR. 

 

Tempo hry:           45 min. + 30 sek. na ťah pre každého hráča 

Právo účasti:        Turnaj je určený pre hráčov narodených po 1.1.2001 s prideleným FIDE ID   

                               a ratingom k 1.9.2019 max. 1600 bodov FIDE ELO. 

Kapacita:               max. 65 hráčov. Prednosť majú skôr prihlásený hráči s uhradeným vkladom. 

Riaditeľ turnaja:   Arpád Piroška, nrsa@nrsa.sk, tel.: 0944 434 500 
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Hlavný rozhodca:   Arpád Piroška, ID: 14953706, 2.trieda, lic. FIDE 

Poradie určuje:      1.Počet bodov, 2.Buchholz (upravený, nezarátava sa najhorší výsledok)    

                                3.Buchholz plný, 4.Sonnenborn-Berger, 5.Počet výhier s čiernymi figúrkami 

 Cenový fond:        1.miesto -  80,- EUR + pohár pre víťaza, medaila, diplom 

                                2.miesto -  50,- EUR + medaila, diplom 

                                3.miesto -  30,- EUR + medaila, diplom 

                                Kategória chlapcov a dievčat do 14 rokov (3 najlepší,-ie), najmladší hráč,      

                                najlepší s ratingom do 1000, 1200, 1400 – vecné ceny, poháre, diplomy 

                                (výška finančných výhier je garantovaná pri účasti min. 30 hráčov, súbeh     

                                 hlavných a kategóriových cien je povolený) 

Štartovné:              15,- EUR (hráči nar. 1.1.2001 – 31.12.2004) 

                                12,- EUR (hráči nar. po 1.1.2005, ženy(dievčatá), ZŤP ) 

                                10,- EUR (hráči Nitrianskej šachovej akadémie) 

                                Platbu štartovného realizujte prosím vkladom alebo prevodom na účet  

                                Nitrianskej šachovej akadémie o.z., vo FIO Banke,a.s. č.u.:2500994098/8330 

                                IBAN: SK52 8330 0000 0025 0099 4098 ,  do pozn. uviesť meno hráča,   

                                  VS: dátum nar. v tvare DDMMRRRR, do dátumu uzávierky prihlášok.  

                                V mimoriadnom prípade je možné uhradiť štartovné aj pri prezentácii.  

                                Neposielajte prosím platbu poštovou poukážkou, nakoľko sa platba nedá  

                                identifikovať!  Prihlášky po termíne, poplatok + 5 EUR (platba pri prezentácii) 

                                  Občerstvenie počas kola ( nealko, ovocie, slané, sladké )  je v cene   

                                 štartovného. Kávu, čaj a pochutiny je možné zakúpiť na recepcii hotela. 

Prihlášky:               Prihlášky posielajte najneskôr do 23.9.2019 na adresu: nrsa@nrsa.sk.      

                                V prihláške uveďte meno a priezvisko hráča, dátum narodenia, FIDE rating,   

                                ID hráča, požiadavku na stravu (obed a večera) a ubytovanie (raňajky v cene).   

                                Prihlášky po dátume uzávierky sú možné len so súhlasom riaditeľa turnaja, po  

                                telefonickej konzultácii na tel. č.: 0944 434 500 (p.Piroška). 

Ubytovanie:           Pre účastníkov turnaja a ich doprovod je zabezpečené ubytovanie priamo v  

                               mieste konania turnaja v hoteli ZOBOR, v novo - zrekonštruovaných  

                               2 a 3 –lôžkových izbách, za zľavnené ceny počas konania turnaja.  

                               Cena za 2-lôžkovú izbu je  30,- EUR / noc  a 3-lôžkovú  45,-EUR / noc,          

                               vrátane raňajok  a  parkovného  na  súkromnom  parkovisku  hotela  ZOBOR. 
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                               Ubytovanie  si hradí každý účastník sám, priamo na recepcii hotela.  

                               Hotel je situovaný priamo v historickom centre mesta, na pešej zóne. Vďaka   

                               výbornej  polohe hotela, tak máte možnosť si prezrieť historické pamiatky  

                               mesta, ktoré sú dostupné pešo do 5 min., Nitriansky hrad do 10 min., divadlo     

                               Andreja Bagara 1 min., mestský kúpeľ so saunou je hneď vedľa hotela a iné. 

                               Mapu a viac info o ubytovaní nájdete na www.hotelzobor.sk  a  o  možnosti  

                               kultúrneho a športového vyžitia v meste Nitra na www.nitra.eu . 

Stravovanie:         Zabezpečené formou obedov a večerí v hotelovej reštaurácii. Stravu si môžu  

                              objednať aj hráči + doprovod neubytovaní v hoteli ZOBOR. 

                              Cena jedla :  obed  4,- EUR  a  večera 4,50,- EUR.  

                              Záujem o stravu nahlásiť vopred do 23.9.2019  mailom, platí sa na recepcii. 

Časový program:  

     Piatok: 27.9.2019                 Sobota: 28.9.2019                          Nedeľa: 29.9.2019 

 14:00 -14:55 -prezentácia      09:00 – 11:30  - 3.kolo                    09:00 – 11:30   - 6.kolo 

 15:00 -17:30-1.kolo               11:30 – 12:30  - obed                      11:30 – 12:30   - obed 

 17:30 -18:00-večera              12:30 – 15:00  - 4.kolo                    12:30 – 15:00   - 7.kolo 

 18:00-20:30 -2.kolo               15:30 – 18:00  -  5.kolo                   15:15 – 15:45   -vyhodnotenie 

                                               18:00 – 19:00  - večera 

28.9.2019:  20:00 –22:00 - Blitz-9 kôl (2x3 min + 2 sek./ ťah)- zápočet na FIDE - podľa záujmu 

 Časy ukončenia kôl sú orientačné, vyhlásenie výsledkov bude do 15 min. po  ukončení  7.kola.   

        

Doprava:               vlastným autom – vjazd od ul. Fraňa Mojtu, cez Kúpeľnú až k hotelu Zobor.  

                               MHD- zo žel. stanice Nitra – linky 1,27 vystúpiť na zastávke Fraňa Mojtu  

                                         zo zast.rázc.aut.stanica linky 1,7,10,27 výstup na zast. Fraňa Mojtu 

                               Zo zastávky Fraňa Mojtu je hotel Zobor vzdialený asi 3 min. pešo. 

                              Taxislužbou, ktorých je v Nitre veľa a sú vždy v dosahu žel. a autobus. stanice 

Upozornenie:        Organizátor nezodpovedá za cennosti a osobné veci uložené v hracej  

                               miestnosti.Za maloletého hráča do 15 rokov zodpovedajú jeho rodičia alebo  

                               osoba nad 18 rokov poverená zákonným zástupcom maloletého. 

                               Organizátor si vyhradzuje právo osobne odovzdať cenu výhercovi na  

                               vyhodnotení, nie je možné ju odovzdať  tretej osobe. Osobne neprevzaté ceny  

                               na vyhodnotení  prepadajú v prospech organizátora. 

                               V prípade zdokladovaného odrieknutia účasti resp.neúčasti na turnaji z dôvodu 

                               (choroba, úraz,...) sa vracia vklad znížený o sumu 5,- EUR na účet, z ktorého  

                               bola platba vykonaná. V ostatných prípadoch sa vklad nevracia.                                      
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