
 Bratislavské šachové leto 3.-15. augusta 2020 

 
Hotel Bivio, Bratislava-Rača 

- na úpätí Malých Karpát na krytej vonkajšej terase hotela Bivio, Alstrova 153, Bratislava.                 

V tichom prostredí krásnej záhrady s možnosťou ubytovania priamo v hoteli. V prípade 

nepriazne počasia sa kolo odohrá v konferenčnej miestnosti hotela. 

- Počas šachového leta sa odohrajú turnaje "A", "B", "C", "D", "E" 

- Turnaj "A" od 3.-5. augusta - 3 kolový štandard (90 minút na partiu pre každého + 30 s/ťah). 

(rozhodca Boris Rintel) Švajčiarskym systémom, pričom každý deň o 17:00 sa hrá jedno kolo. So 

zápočtom na FIDE, účasť len pre registrovaných hráčov v šachovom zväze s ratingom od 1400 

bodov. Kapacita je maximálne 32 hráčov. V prípade nenaplnenia kapacity mesiac pred začiatkom 

turnaja si organizátor vyhradzuje právo udeliť 3 divoké karty hráčom, aj pokiaľ nemajú rating 1400 

bodov. Čakacia doba je 45 minút. Po odohratí každý deň večera buď na mieste alebo vám ju zabalia 

domov. Štartovné vrátane večere: 30 Eur. O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. ak majú dvaja 

hráči rovnaký počet bodov, hrá sa tajbrejk  Armagedon (biely 5 minút, čierny 4 minúty. V prípade 

remízy sa stáva víťazom čierny). V prípade, že rovnaký počet bodov dovŕšia aspoň traja hráči, 

víťazmi je každý jeden z nich a cenu si rovnomerne rozdelia.  Cena za 1. miesto 30 Eur. Ďalšie ceny - 

knižné dary. 

- Turnaj "B" od 10.-14. augusta - 5 kolový štandard (75 minút na partiu pre každého + 30 s/ťah). 

Rozhodca Boris Rintel, Jonatán Pavelka. Švajčiarskym systémom, pričom každé ráno o 9:00 sa hrá 

jedno kolo. So zápočtom na FIDE. Kapacita je maximálne 32 hráčov - len pre registrovaných v 

šachovom zväze narodených v roku 2000 a mladších s ratingom do 2199 bodov. Čakacia doba je 45 

minút. Po odohratí budú deti riešiť do obeda (kým nedohrajú ostatní) šachové diagramy hrať iné 

kľudné hry v areáli hotela. Obed každý deň buď v hoteli alebo vám ho zabalia domov. Vyzdvihnúť si 

ich musíte medzi 12:15 až 13:00, program po obede nezabezpečujeme. Štartovné vrátane obeda: 

80 Eur. Cena za 1. miesto 50 Eur. Ďalšie ceny - knižné dary a malé tromlované kamene. 

- Turnaj "C" od 3.-7. augusta - 10 kolový štandard (50 minút na partiu pre každého + 15 s/ťah). 

Rozhodca Boris Rintel, Jonatán Pavelka. Animátor Martin Hunčár a Jonatán Pavelka. Švajčiarskym 

systémom, pričom každé ráno o 9:00 sa hrá dvojkolo - teda tí istí súperi raz s bielymi a raz s 

čiernymi. Čakacia doba je 45 minút. So zápočtom na FIDE. Kapacita je maximálne 32 hráčov - len 

pre registrovaných v šachovom zväze narodených v roku 2000 a mladších s ratingom menej ako 

1600 bodov. Pokiaľ má hráč na hodinách menej ako 5 minút do konca partie, nie je povinný 

zapisovať svoje ťahy. Hráč má medzi partiami nárok na 5 minútovú prestávku. Po odohratí budú 

deti riešiť do obeda (kým nedohrajú ostatní) šachové diagramy a hrať iné kľudné hry v areáli 

hotela. Obed každý deň buď v hoteli alebo vám ho zabalia domov. Vyzdvihnúť si ich musíte medzi 

12:15 až 13:00. V prípade, že ich chcete vyzdvihovať neskôr, ideálne medzi 16:00 až 16:45, platí sa 

okrem štartovného 10 Eur/deň alebo 40 Eur/za celý týždeň. Štartovné vrátane obeda: 80 Eur. Cena 

za 1. miesto 50 Eur. Ďalšie ceny - knižné dary a malé tromlované kamene. 

- Turnaj "D" začiatočníkov a mierne pokročilých - 9. augusta - 5 kolový rapid s upravenými 

pravidlami (10 minút na partiu pre každého). Rozhodca a animátor Martin Hunčár, žrebuje Boris 

Rintel. Švajčiarskym systémom - registrácia o 13:00 v nedeľu, bez zápočtu na FIDE, kapacita 20 

hráčov - pre hráčov (aj registrovaných aj neregistrovaných v šachovom zväze) narodených v roku 

2000 a mladších s ratingom do 1500 bodov (v štandardnom šachu). Štartovné bez nutnosti 

objednať si stravu: 10 Eur. Ceny: knižné dary a malé tromlované kamene. 



- Turnaj "E" šachových greenhornov - 9. augusta - 5 kolový turnaj bez hodín (po 20 minútach 

rozhodca a animátor Hunčár odhadne výsledok partie ak nie je dohratá. Systém žrebovania podľa 

prihlásených - registrácia o 13:00 v nedeľu, bez zápočtu na FIDE, kapacita 20 hráčov - pre hráčov 

neregistrovaných v šachovom zväze narodených v roku 2000 mladších. Štartovné bez nutnosti 

objednať si stravu: 10 Eur. Ceny: knižné dary a malé tromlované kamene. 

- Organizuje šachový tréner Martin Hunčár s ďalšími trénermi, rozhodcami a organizačnými 

pracovníkmi z Doprastavu a BŠA. 

- Ospravedlnená neúčasť: V prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete zúčastniť ďalšieho dňa 

turnaja A, je nutné to dať vedieť do 20:00 hodiny deň vopred pred losovaním ďalšieho kola, pri B,C 

do 17:00 hodiny deň vopred, ani v jednom prípade nebudete losovaný. Takto sa môže ospravedlniť 

len jeden deň. Druhá neúčasť sa už klasifikuje ako neospravedlnená. Pri dvoch neospravedlnených 

účastiach je hráč vylúčený z turnaja. Pokiaľ by ste museli z nevyhnutných dôvodov odísť aj počas 

turnajov D,E, musíte dať vedieť rozhodcovi. 

- Parkovanie: Autami sa dá parkovať v areáli hotela (prejdete popri hoteli za záhradu), pri naplnení 

kapacity parkoviska odporúčame parkovať pri kúpalisku v Knížkovej doline, ktoré je odtiaľ 300 

metrov peši.   

- Hygiena: Budeme rešpektovať aktuálne nariadenia útvaru hygieny, vzhľadom na zlepšujúcu sa 

situáciu  v našej krajine a fakt, že všetky aktivity sa odohrávajú výhradne vonku, predpokladáme 

bezproblémový priebeh. Organizátor zodpovedá za dezinfekciu šachových súprav a hodín, hotel za 

dezinfekciu stolov, stoličiek a celého zariadenia hotela. Stoly budú od seba oddelené, v prípade 

povinnosti nosiť v tom čase rúška, bude toto opatrenie organizátor vyžadovať od všetkých 

účastníkov. Stoly sú kryté, takže ste chránení pred slnkom a prípadným neočakávaným dažďom. V 

prípade, že dopredu vieme o zhoršení počasia, partiu začíname hrať vo vnútorných priestoroch 

hotela). 

- Ubytovanie pre mimobratislavských účastníkov Je možné priamo v hoteli Bivio. Ceny za nocľah a 

prípadné ďalšie stravovanie okrem toho, čo je zabezpečené počas turnaja, je na dohode medzi 

jednotlivými hráčmi a hotelom Bivio. 

- Čo obsahuje obed alebo večera? Jednotné menu spolu s kofolou alebo iným nealkoholickým 

nápojom a prípadne kávou na požiadanie. Čo je navyše, sa dá doobjednať. 

- Informácie a prihlášky u Martina Hunčára na adrese huncar.martin@gmail.com (v prihláške uveďte 

meno, priezvisko, dátum narodenia, klub, krúžok (pri nečlenoch v turnajoch D a E stačí namiesto 

klubu uviesť mesto, ulicu nepotrebujeme) a ktorých turnajoch sa plánujete zúčastniť - jeden hráč sa 

môže zúčastniť aj viacerých, pokiaľ spĺňa kritéria. Na základe prihlášky vám účasť potvrdíme a 

vyzveme vás k úhrade. Po platbe máte účasť garantovanú. 

-  



 

 

Bratislava chess summer 3 th to 15 th august 2020 

 
Hotel Bivio, Bratislava-Rača 

- Near to the Mountains Male Karpaty on the covered terrace and only when bad weather we will move 

inside of tournament hotel Bivio, Alstrova 153, Bratislava, where you can accomodate if needed.  

- There will be 5 tournaments: "A", "B", "C", "D", "E" 

 

Tournament "A" 3-5 august - 3 rounds for players with rating 1400 and higher.Swiss system, 

results will be sent to FIDE rating, Rate of play: 90 min for the game + 30 s/move. Waiting limit: 45 

min. Starting fee: 30,-€ includes nice dinner and coffey (you can eat there after the game or take it 

home). Capacity 32 players. Prizes: 1 th - 30 Eur. The director of tournament can give wild card to 3 

players which are rated under 1400.  

Rankings: 1. number of points, 2. If two people have the same points, they play Armagedon (white 5 

minutes, black 4 minutes. When draw, the winner is black.). If more then two players have the same 

points, all of them win and Prize money will be divided between them. The arbiter: Boris Rintel. 

Every day the round starts 17:00. 

 

Tournament "B" 10-14 august - 5 rounds for players born in year 2000 and younger with rating 

until 2199. Swiss system, results will be sent to FIDE rating, Rate of play: 75 min for the game+ 30 

s/move. Waiting limit: 45 min. Starting fee: 80,-€ includes nice lunch (you can eat there after the 

game or take it home). Capacity 32 players. Prizes: 1 th - 50 Eur. 2 th and 3 th - nice stones. 

Rankings: 1. number of points, 2. Cut Buchholz, 3. The better result from mutual game, 4. Number 

of wins The arbiter: Boris Rintel. 

Every day the round starts 9:00. 

 

Tournament "C" 3-7 august - 10 rounds for players born in year 2000 and younger with rating 

until 1600. Swiss system, results will be sent to FIDE rating, Rate of play: 50 min for the game + 15 

s/move. Waiting limit: 45 min. Starting fee: 80,-€ includes nice lunch (you can eat there after the 

game or take it home). Capacity 32 players. Prizes: 1 th - 50 Eur. 2 th and 3 th - nice stones. 

Rankings: 1. number of points, 2. Cut Buchholz, 3. The better result from mutual game, 4. Number 

of wins The arbiter: Boris Rintel. 

Every day the round starts 9:00 and children will play 2 rounds with the same player once with 

white and once with black peaces. If you want us to take care about your children also afternoon, it 

is possible for fee 40 Eur/week 

 

Tournament "D" for beginners and intermediate players  - 9 th august - 5 rounds rapid (10 

minutes per game for each). Swiss system, registration 13:00 Sunday, without FIDE, capacity 20 

players - for players registered in chess federation or not registered born in year 2000 and younger 

with rating until 1500 (in standard chess). Fee: 10 Eur. Prizes: books and nice stones. 

 

Tournament "E" for chess greenhorns - 9 th august - 5 rounds without clock (after  20 minutes the 

arbiter will decide the result of game if it is not finished. Swiss system, registration 13:00 Sunday, 

without FIDE, capacity 20 players for players registered in chess federation or not registered born 

in year 2000 and younger. Fee: 10 Eur. Prizes: books and nice stones. 



 

 What if you can not participate in tournament : In such a case you need to tell to the arbiter until 

20:00 in tournament A before the pairing, in B and C tournaments until 17:00, in those case you 

will be not pairing. You can apologize this way once during tournament.  

 

Parking with cars: It is possible in the hotel area for free.  

 

Hygiene: We will respect all regulation and rules because of corona virus (we almost do not have it 

in our country) we will play outside, in order to guarantee you maximum safety and health. Only 

when bad weather, we will play inside.  

 

Accommodation it is up to you, we recommend hotel Bivio. The deal with the hotel is up to you, if 

you need some assistance, let us know.  

 

What includes lunch or dinner Registration fee includes menu - nice food with non alcohol drink 

and coffee. If you want more, you can order. 

 

Information and aplication: We can recommend you also good possibilities how to spend your 

time in Bratislava. Martin Huncar        huncar.martin@gmail.com    +421903440480 

 

 


