
 

 

 

 

 

 

 

 

          ŠACH  SPÁJA  GENERÁCIE 

Turčianske šachové  centrum Martin pozýva priaznivcov šachu do Penziónu 
Burra vo Vrútkach, kde sa v dňoch 13. a 14. októbra 2018 (sobota a nedeľa) 
uskutoční v rámci  realizácie nášho projektu šachový víkend pod názvom 

   “Šach spája generácie” 

Budem citovať z úvodných viet nášho projektu : “A to sú vlastne veci, 

ktoré sa môžu navzájom obe strany - mladší a starší od seba učiť. Starší 

sa môžu od mladých naučiť pracovať s novými technológiami a mladší 

sa môžu naučiť od starších múdrosti, porozumeniu, a čo sa týka výsostne 

šachu, citu pre hru. Presne o to v našom projekte „Šach spája generácie” 

ide. Jednou z akcií v rámci projektu je aj šachový víkend 13. a 14. 

októbra. Akcia bude pozostávať z troch samostatných, výkonnostne  

rozličných turnajov. Zahrať si budú môcť registrované deti, ich otcovia 

či starí otcovia a aj hráči, ktorí sú na vyššej výkonnostnej úrovni. 

 

 
 

 



 

        P r o p o z í c i e   t u r n a j o v   p o d u j a t i a 
 

 ŠACH  SPÁJA  GENERÁCI E   
                   
Organizátor   :     T Š C  -  M Š K   Martin 
Riaditeľ turnaja:       Ing. Jozef Hlaváčik, tel.: 0910 125 621,  e-mail :   fezojek@gmail.com 

Rozhodcovia :            Peter Paleček               - hlavný rozhodca      

               Ing. Radovan Boba     - obsluha PC 

    Ing. Igor Zumrík        - 2.tr., licencia FIDE     

               Mgr. Radovan Dibala  -1.tr., licencia FIDE 

    Ľubomír Šimo             - 3.tr,       

Odborný garant:       Peter Paleček, člen VV SŠZ a predseda TMK pri SŠZ 

  

Miesto konania:  Penzión  Burra, Karola Kalocsaya 2, Vrútky,  Slovakia 

   ( 70 m vpravo od železničnej stanice vo Vrútkach ) 

Dátum konania:        13. a 14. októbra  2018.     

 

Prezentácia    :           V hracej miestnosti  13. októbra  od 7.45 hod do 8.30 hod 

 

Účasť  :                   “A” turnaj má názov  „TURIEC CUP“ a je určený pre registrovaných hráčov, 

držiteľov FIDE ratingu k 1.10.2018  od  ELO 1800 do ELO 2199 (vrátane). 

          

“B” turnaj má názov “MOBIS CUP” a je určený pre registrovaných hráčov,            

držiteľov FIDE ratingu k 1.10.2018 od 1400 do 1799 (vrátane). 

 

“C” turnaj má názov “KIA CUP” a je určený pre registrovaných hráčov, 

držiteľov FIDE ratingu k 1.10.2018 od 1000 do 1399 (vrátane), resp. bez 

FIDE ratingu. Všetci hráči musia mať pridelené FIDE ID.                   

 

Prihlášky:  Zaslať elektronickou poštou v termíne do 10.10.2018 na adresu riaditeľa 

turnajov. V prihláške uviesť aspoň priezvisko a meno a materský klub. 

 

Štartovné  :               “A” turnaj:    Hráči TŠC-MŠK Martin……….....12.- € 

     Ostatní hráči…………..………….. 15.- € 

“B” turnaj:    Hráči TŠC–MŠK Martin ………..  10.-€      

              Ostatní hráči……………..……...... 12.-€              

“C“ turnaj:    Hráči TŠC-MŠK Martin ..............   6.- € 

                Ostatní hráči…………….............. .   8.- € 

Platba štartovného sa bude realizovať pri prezentácii. Upozorňujeme, že  

 hráč, ktorý zašle prihlášku do turnaja po termíne prihlasovania resp. 

nezašle vôbec, nemusí byť do turnaja prijatý! 
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Hrací systém :    Hrá sa švajčiarskym systémom u turnajov “A” a “B” na 5 kôl, s časom na 

rozmyslenie 2x90 minút a v turnaji “C” na 7 kôl s časom na rozmyslenie            

 2x 60 minút. Čakacia doba 30 minút. Vo všetkých troch turnajoch sa hrá bez 

inkrementu. Pre ukončenie partie v závere rýchlej hry sa Smernica III.4 

Pravidiel FIDE neuplatňuje, ale III.5 sa uplatňuje.                          

Výsledky turnaja budú zaslané na zápis na listinu FIDE. 

          

Cenový fond :           Turnaj “A”:          

-Hráči na prvých troch miestach získajú finančné ceny + poháre.    

Organizátor zaručuje minimálnu cenu pre celkového víťaza vo výške 200 € 

+ možný bonus podľa počtu štartujúcich v A skupine. 

   Turnaj “B”: 

- Hráči na prvých troch miestach získajú finančné ceny + poháre.            

Organizátor zaručuje pre víťaza finančnú cenu min. 150.-€+ možný bonus 

podľa počtu štartujúcich v B skupine . 

   Turnaj “C”: 

   -Hráči na prvých troch miestach získajú finančné ceny + poháre. 

   Organizátor zaručuje pre víťaza finančnú cenu min. 80.-€ 

Vecnými cenami budú tiež odmenení najlepší v kategóriách ELO 1000, 1500, 

1800 a tiež najlepšie umiestnená žena vo všetkých skupinách, ak v skupine 

štartujú aspoň 3 hráčky. 

    

Časový rozpis :  13.10.2018:       

   7.45 -  8.30   hod ……Prezentácia       

   8.30 -  8.45   hod ……Zahájenie   14.10.2018 

   Turnaje A,B:     Turnaje A,B: 

 9.00 -12.00 hod …….1. kolo   8.30 – 11.30 hod...........4.kolo 

                                 13.00 -16.00 hod .….... 2. kolo             12.30 –15.30 hod...........5.kolo 

             16.30 -19.30 hod ….…3. kolo 

   Turnaj  C:     Turnaj C: 

    9.00 – 11.00 hod .......1. kolo   8.30 – 10.30 hod..........5 kolo 

   11.15 –13.15 hod .......2. kolo  10.30 - 12.30 hod..........6.kolo  

   14.00 - 16.00hod ....... 3. kolo   13.30 –15.30 hod..........7.kolo  

   16.15 –18.15hod ....... 4. kolo 

                                                           

Stravovanie :           Priamo v penzióne BURRA. 

  

Ubytovanie :           Vyberte si z ponuky: https://www.booking.com/ 

 

 

 

 

 

       T E Š Í M E    S A   AJ    NA   V A Š U   Ú Č A S Ť   ! 
 

 

 



Spolupracujeme aj s :  

                     

                                                                          

                                  

  
 

     

           
 

 

 

 
 

 

 

 

               


