
 

 

 

 

Obec  Mojmírovce  v  spolupráci  s  

Nitrianskou šachovou akadémiou   

Vás   pozývajú  na  

 

Mikulášsky  turnaj  starostu  
obce  Mojmírovce  

v  šachu  a   dáme 
 

Propozície turnaja: 

 

  Organizátor:          Obec Mojmírovce  a  Nitrianska šachová akadémia, o.z. 

  Riaditeľ turnaja:    starosta obce  Mgr. Martin PALKA   

  Miesto konania:    Kultúrny dom Mojmírovce, Cintorínska ul. 

  Termín konania:   7. decembra 2019. o 10:00, prezentácia 7.12.2019,  od 9:00 hod. 

  Tempo hry:           Turnaj „A“-šach GPX: 2 x 10 min.+5 s na ťah,                                                                  

                                (Turnaj  bude započítaný do 13.ročníka GPX mládeže SŠZ, http://gpx.jogo.sk ) 

                                Turnaj „B“-šach: 2 x 10 min. + 5 s na ťah 

                                Turnaj „C“-dáma: bez limitu času 

http://gpx.jogo.sk/


         

  Právo účasti:        Turnaj „A“ GPX : -chlapci a dievčatá narodení v r. 2006 a mladší, rating    

                                 max. 1400 ELO k 1.10.2019, narodení  po 1.1.2012 bez obmedzenia ratingu. 

                                 Turnaj „B“ - je určený pre všetkých, bez obmedzenia veku a ratingu 

                                 Turnaj „C“ – pre všetkých, ktorí radi hrajú dámu 

  Kapacita:              80 hráčov. Prednosť majú skôr prihlásený hráči. 

  Hlavný rozhodca:   Arpád Piroška, ID: 14953706, 1.trieda, lic. FIDE  

  Systém hry:          švajčiarsky systém na 7 kôl.    

  Poradie určuje:    1.Počet bodov, 2.Buchholz (upravený, nezarátava sa najhorší výsledok)    

                                3.Buchholz plný, 4.Sonnenborn-Berger, 5.Počet výhier s čiernymi figúrkami 

  

  Cenový fond:      Turnaj „A“ GPX:kat.-chlapci do 8r.,do 11r.,do 14r. a dievčatá do 8r.,do 11r.,do 14r.                                  

                                -pohár pre víťaza, medaile, diplomy, vecné ceny 

                               Turnaj „B“ a „C“ 1. - 3. miesto – pohár pre víťaza, medaile, diplomy,   

                                vecné ceny. Vyhodnotené budú aj kategórie: najlepšia žena, najlepší   

                                senior nad 60r., traja najlepší žiaci/-čky do 15.rokov, najmladší hráč                         

  Štartovné:           0,- EUR                

                                Občerstvenie  počas  turnaja  je  zabezpečené !   

 

  Prihlášky:             Prihlášky posielajte najneskôr do 5.12.2019 na adresu: nrsa@nrsa.sk      

                                alebo sa prihláste na obecnom úrade. 

                                V prihláške uveďte meno a priezvisko hráča, dátum narodenia.                        

  Časový program:  

                                                          Sobota: 7.12.2019                           

                                                 09:00 – 09:50   - prezentácia               

                                                 10:00 – 10:15   - zahájenie            

                                                 10:15 – 15:00   - 1. - 7. kolo  (po 5.kole obedňajšia prestávka) 

                                                              15:15   -  vyhodnotenie  (možno príde aj Mikuláš) 

  Časy ukončenia kôl sú orientačné, vyhlásenie výsledkov bude do 15 min. po  ukončení  7.kola.   

  Upozornenie:    Organizátor nezodpovedá za cennosti a osobné veci uložené v hracej  miestnosti. Za maloletého  

                                 hráča do 15 rokov zodpovedajú jeho rodičia alebo  osoba nad 18 rokov poverená zákonným  

                                 zástupcom maloletého. Organizátor si vyhradzuje právo osobne odovzdať cenu výhercovi na  

                                 vyhodnotení, nie je možné ju odovzdať  tretej osobe. Osobne neprevzaté ceny  na vyhodnotení    

                                 prepadajú v prospech organizátora, alebo budú odovzdané hráčom v rámci losovania. 

mailto:nrsa@nrsa.sk

