
 

 
Šachový klub ŠK Slovan Bratislava 

 

usporiada v dňoch 1.5. – 8.5.2019 
 

 

40. ročník medzinárodného šachového turnaja  

OPEN Slovan 2019 

 

Miesto: klubovňa ŠK Slovan Bratislava, ZŠ A. Karpova, Černyševského 8, 851 02 Bratislava 

 

Hrací systém:     švajčiarsky, 9 kôl, 90min. na partiu+ 30 sekúnd na každý ťah. Každý hráč si bude môcť vybrať maximálne 

                              2x voľno (v rozmedzí 2. - 6. kola).  Za takto neodohrané kolo dostane 1/2 bodu.          

               .              Výsledky budú zaslané na zápočet FIDE  ratingu. Čakacia doba 1 hodina.                                                     . 

Riaditeľ turnaja: Ing. Ľubomír Munk, e-mail: munklubo@gmail.com 

Rozhodcovia: Peter Falťan, Ing. Gustáv Šturc  

Prihlášky: do 27.4.2019  na e-mailovú adresu riaditeľa turnaja. Do uvedeného termínu je možné uhradiť vklad  

na bankový účet klubu (uvedený nižšie).  

Kapacita hracej miestnosti je 90 hráčov. Pri väčšom počte prihlásených si organizátor vyhradzuje právo 

výberu podľa termínu zaplatenia vkladu.  

Časový rozpis: Prezentácia: streda   1.5. 2019  13
00 

– 13
45 

 1. kolo  streda   1.5.   1400– 1830           6. kolo   nedeľa         5.5. -    1400 – 1830  

 2. kolo  štvrtok   2.5.   1700 – 2130           7. kolo   pondelok     6.5  .    1700 –  2130 

 3. kolo piatok   3.5.    1700 – 2130                 8. kolo      utorok          7.5.     1700_ 2130 

 4. kolo sobota   4.5.     930 – 1400           9. kolo   streda          8.5.     1000  –1430 

 5. kolo  sobota       4.5.   1600 – 2030           Vyhodnotenie a záver     8.5.     1500 h 

  

Vklad: 20 € základný vklad     

 15 €  seniori (nar.<=1957), juniori (nar. >=2001), ženy a členovia ŠK Slovan (zľavy sa nekumulujú)  

 GM, IM, WGM, WIM – bez vkladu 

 Pri prihláške po 27.4.2019 sa vklad zvyšuje o 2 €.  

 

Cenový fond: spolu 650 € 

  
 1. cena 150 € + pohár, 2. 100 €, 3. 70 €, 4. 60 €, 5. 50 €, 6. 40 €.  

 Osobitné ceny pre víťazov v kategóriách – juniori (nar. >=2001), seniori (nar. <=1957), ženy,  

 hráči s ratingom do 1700, hráči s ratingom 1701–2000, v každej kategórii 30 €. 

 Ceny pre kategórie platia pri účasti aspoň 3 hráčov. Pri menšom počte sa víťazovi vráti zaplatený vklad. 
  

 Kritériá konečného poradia pri rovnosti bodov: vylepšený Buchholz (škrtá sa najhorší súper), počet 

výhier, progres. Ceny dostanú iba hráči prítomní pri vyhlasovaní víťazov. 

Občerstvenie: káva, čaj, minerálka pre účastníkov v cene vkladu -  bude zabezpečené počas celého turnaja. 

 

http://www.slovan–bratislava.com 

 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., názov účtu: ŠK Slovan Bratislava, šachový klub,  IBAN: SK45 7500 0000 0002 0268 9563  

 Swift: CEKO SK BXBRA, BIC: CEKOSKBX 

Každý účastník, ktorý vybaví reklamu do hracej miestnosti, dostane 20% z ceny reklamy. Táto odmena je splatná po pripísaní financií na účet ŠK Slovan.  

mailto:munklubo@gmail.com
http://www.slovan-bratislava.com/

