
Prvá šachova  a HOTEL SOREA 

usporiada 

VII. ročník medzinárodného šachového FIDE 

turnaja 

SOREA Open 2017 

 

 
  

Termín: 07. 09. - 10. 09. 2017 

Miesto konania: Hotel SOREA Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele 

Prezentácia: 07. 09. 2017 do 13.00 h v priestoroch Hotela SOREA Ľubovňa 

Uzávierka prihlášok: 31. 08. 2017 

Riaditeľ turnaja : Patrik Nemergut 

Garant podujatia: Matúš Olejár  

E-mail: prvasachova@gmail.com 

Telefónne číslo: 0911 917 827 

Adresa: Mlynská 3402/8 08001 Prešov 

  

Hracie tempo, hrací systém:  

90 minút na celu partiu s prídavkom 30 s/každý ťah čakacia doba na partiu 30 minút.  

Švajčiarsky systém na 7 kôl. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet na domácu listinu LOK  

SR, aj na medzinárodnú ratingovú listinu FIDE.  

Hlavný rozhodca: Tomáš Danada   

  

Kritériá pre určenie poradia pri rovnosti bodov:  

Švajčiarsky systém:  

Buchholz bez výsledku 1 hráča s najnižším bodovým ziskom počítaný zo  

skutočných bodov, Fide body (progres), počet výhier, vzájomný zápas, dodatkový skrátený zápas  

pre určenie poradia na medailových miestach.  

 

 

Prihlášky : 

prijíma Patrik Nemergut e-mailom : prvasachova@gmail.com 

SMS-kou na čísle 0911 917 827 

 

Prihláška hráča musí obsahovať: 

Meno a priezvisko, dátum narodenia, klub 

Vklad : 15,- € za hráča (prihlásení po 31 .8. 2017 alebo na mieste 20,- € ) 

narodení 1999 a mladší, 1952 a starší, ženy ... 10,00 € 

  

 

 

 



Cenový fond : 

6 finančných cien 

pri účasti minimálne 30 účastníkoch 

 

- cena pre najlepšieho juniora, juniorku  

- cena pre najlepšieho seniora (1952 a starší ) 

- cena pre najlepšieho hráča s ratingom menej ako 2000.  

  Ceny sa nedelia.  

 

 

Časový plán: 

 

07.09.2017 Štvrtok 

 

12:00 – 13:30 prezentácia 

13:30 – 13:40 slávnostné otvorenie 

13:45 – 17:45 1. kolo 

17:30 – 19:00 večera  

18:00 – 22:00 2. kolo 

 

08.09.2017 Piatok 

 

07:30 – 09:30  raňajky  

08:30 – 12:30 3. kolo 

12:00 – 14:00 obed  

14:30 – 18:30 4. kolo 

17:30 – 19:00 večera  

 

09.09.2017 Sobota 

 

07:30 – 09:30  raňajky  

08:30 – 12:30 5. kolo 

12:00 – 14:00 obed  

14:30 – 18:30 6. Kolo 

17:30 – 19:00 večera  

 

10.09.2017 Nedeľa 

 

07:30 – 09:30  raňajky  

08:30 – 12:30 7. kolo 

12:00 – 14:00 obed  

13:15 vyhodnotenie a záver 

 

 

 



 
 

 

Možnosť ubytovania : 

Hotel SOREA Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele 

Jednotná cena pre všetkých účastníkov turnaja 

07.-10.9.2017 

 
Hotel SOREA Ľubovňa, Ľubovnianske kúpele 

Cena pre všetkých účastníkov turnaja 07.- 10.9.2017 
81,00 € / pobyt počas celého turnaja - Dospelá osoba  

    57,00 € / pobyt počas celého turnaja - Dieťa do 15 rokov 
  

- 3 x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s prístelkou alebo v trojlôžkovej izbe s  

plnou penziou (raňajky, obed, večera)  

- voľný vstup do hotelového bazénu, fit centra a na viacúčelový športový areál  

- stolný tenis, elektronické šípky,  

- fytoterapia (pitie liečivých BIO čajov)  

 

Začína sa večerou 07.09. (štvrtok) a konči sa obedom  10.09. (nedeľa) 

  

Možnosť zakúpenia stravy pre dochádzajúcich účastníkov :  

 

PRÍPLATKY  

 

15 €/pobyt - príplatok za ubytovanie v ½ izbe obsadenej jednou osobou  

10 €/noc - príplatok za ubytovanie v Apartmáne  

7 €/noc - príplatok za ubytovanie so zvieraťom  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 


