
 

Prázdninový FIDE Stropkov 2023 
 
 

 
Organizátor:   Šachový klub Stropkov+Svidník  
 
Riaditeľ turnaja:   Mgr.Terézia Paňková 
 
Termín a miesto:  06. – 10. 3. 2023,  16:30 hod. Sála kultúrneho strediska Stropkov  
 
Právo účasti:  Registrovaní hráči s ratingom maximálne 1799 (k 01.03.2023).  

Každý hráč musí mať v deň začiatku turnaja pridelené FIDE ID a zmysle predpisov SŠZ 
zaplatený členský poplatok za rok 2023. 

 
Časový rozpis:  Pondelok 6.3.:  prezentácia 16.00 - 16:20 hod. 

1.kolo 16:30 hod. 
     2.kolo 18:00 hod. 
   Utorok 7.3.: 3.kolo 16:30 hod. 
     4.kolo 18:00 hod. 
   Streda 8.3.: 5.kolo 16:30 hod. 
     6.kolo 18:00 hod. 
   Štvrtok 9.3.: 7.kolo 16:30 hod. 
     8.kolo 18:00 hod. 
   Piatok 10.3.: 9.kolo 16:30 hod. 
     Vyhodnotenie (15 minút po skončení poslednej partie) 
 
Rozhodca:   RNDr.Jozef Polačok, Eduard Paňko a Juraj Lažo 
 
Systém:   Hrá sa podľa pravidiel FIDE, švajčiarskym systémom, 2x 31 min.+30s. na ťah 

Čakacia doba je 30 minút. 
Pomocné hodnotenie: krátený Buchholz, plný Buchholz, vzájomný zápas, väčší počet 
výhier, postupové body.  

 
 Výsledky budú započítané na RTL Fide  
                 
Prihlášky:  na email hlavnému rozhodcovi, sachovyklub.spsk @ gmail.com do 3. 3. 2023,  

tel.:  0910 143 421, Do prihlášky uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia a klub.  
    

Štartovné:              5 € za súťažiaceho.   
Uhradiť na účet šachového klubu do 03.03.2023.: 
VUB Svidník, IBAN: SK72 0200 0000 0000 1533 5612 

 
Občerstvenie:  Káva, čaj, minerálka 
 
Kategórie:  Ratingové kategórie budú záležať od počtu hráčov 
 

Ceny: Poháre a dipomy pre prvých troch umiestnených hráčov 

 Finančné ceny: 100% zo štartovného po odpočítaní poplatku za ratingovanie. 

 Ceny a kategórie budú zverejnené pred tretím kolom. 

 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných 
údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja  
na webovej stránke  podujatia a v propagačných materiáloch pre účely propagácie šachu. 
 
 
 
          Eduard Paňko           
               ŠK Stropkov+Svidník                 


