
 

Šachový klub ŠK Slovan Bratislava 
 

usporiada dňa 11.mája 2019 
  

XV. ročník otvoreného FIDE turnaja v rapid šachu 
 

Memoriál MUDr. Tadeuša Nemca 
pri príležitosti nedožitých 101. narodenín MUDr. Tadeuša Nemca  

Životopis Dr. Nemca 
 

Turnaj je sponzorovaný spoločnosťou JURKI-HAYTON s.r.o. 

 

Miesto: Bratislava - Prievoz, hotel ***Jurki dom, Domkárska 4, 821 05, spojenie: autobus č. 66 

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo hry 2 x 15 min. Kapacita hracej miestnosti 80 hráčov. 

 Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet FIDE ratingu pre rapid šach. 

 

Riaditeľ turnaja: Ing. Ľubomír Munk, tel. 0905 645158, e-mail: munklubo@gmail.com 

Rozhodca:  Peter Falťan, FA 

Prihlášky:  do 1.5.2019 e-mailom, alebo telefonicky na adresu riaditeľa turnaja.  

  Listina prihlásených hráčov bude zverejnená na internetovej stránke ŠK Slovan 
 

Vklad: 5 Eur – hráči prihlásení do 1.5.2019 

 7 Eur – hráči prihlásení po 1.5.2019 

 Turnajový vklad možno uhradiť na účet klubu alebo v hotovosti pri prezentácii. 
 

Stravovanie: Občerstvenie a stravovanie v hoteli Jurki dom vo veľmi prijateľných cenách. 

 Obedové menu za 4,50 € (polievka a hlavné jedlo) si možno zakúpiť pred začiatkom turnaja. 
 

Časový rozpis: Prezentácia  hráčov v sobotu 11.5.2019   9oo –   925h  

 1. kolo    93o – 10oo o b e d 123o – 133o 

 2. kolo  101o – 104o 6. kolo 133o – 14oo 

 3. kolo 105o – 1120 7. kolo  141o – 1440 

 4. kolo 1130 – 12oo 8. kolo  145o – 152o 

 5. kolo 121o – 124o 9. kolo 153o – 16oo 

 Ukončenie a odovzdanie cien: 15 min. po skončení 9. kola. 

 

Cenový fond: Peňažné ceny a poháre spolu v hodnote 720 €.  

 10 hlavných cien: I. cena 100 € + pohár pre víťaza, II. 80 €, III. 60 €, IV. 50 €, V. 40 €,          

VI. 30 €, VII.- VIII. cena po 20 €, IX.-X. cena po 15 €. 

 5 cien pre víťazov kategórií: najlepšia žena, najlepší senior (nar.<=1958), junior (nar. >=2000), 

hráč s ratingom <=1500, hráč s ratingom 1501–1999 – v každej kategórii 15 € + pohár. 

 Ceny sa nedelia, povolený je súbeh najviac dvoch cien. Kritériá poradia pri rovnosti bodov:                 

1. performance, 2. vylepšený Buchholtz, 3. počet výhier, 4. vzájomná partia. 

 Ceny dostanú iba hráči prítomní pri vyhlasovaní víťazov. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
 

http://www.slovan-bratislava.com 
 

ČSOB; a. s., IBAN: SK45 7500 0000 0002 0268 9563 

názov účtu: Šachový klub ŠK Slovan Bratislava 

http://www.slovan-bratislava.com/Osobnosti/Nemec.htm
http://www.bratislavahotels.sk/hotel-jurki-dom-bratislava
http://imhd.zoznam.sk/ba/cestovny-poriadok/linka/66.html
mailto:munklubo@gmail.com
http://www.slovan-bratislava.com/

