
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA DÚBRAVKA, 

ZŠ Pri kríži a ŠK Dúbravan 

usporiadajú detský turnaj pre začiatočníkov 

pod záštitou starostu Dúbravky RNDr. Martina Zaťoviča  
 

O Putovný pohár starostu Dúbravky – 6. ročník 
 

Miesto: Bratislava - Dúbravka, ZŠ Pri kríži 11  

Termín: Sobota 13.5. 2017 

Spojenie: MHD: Najbližšie je zastávka autobusu č.83 – Homolova 

 

Turnaj A 

Právo účasti: Deti do 16 rokov (narodení v roku 2001 a mladší) len s ratingom do 1600 alebo bez 

ratingu. Účasť na turnaji je podmienená ovládaním šachových pravidiel a chuťou zahrať si. Nemusíte 

byť členom v nejakom šachovom klube a ani v Slovenskom šachovom zväze. 

Kapacita: 40 hráčov, prednosť účasti majú skôr prihlásení hráči. 

Štartovné: Hráči ŠK Dúbravan  a žiaci ZŠ Pri kríži: 3 €;  všetci ostatní: 4 €.  

Súčasťou vkladu je občerstvenie (vrátane obeda). 

Hrací systém: OPEN, švajčiarsky systém, na 9 kôl, 2 x 15 min. na partiu. Hrá sa podľa pravidiel 

FIDE pre rapid upravený pre potreby začiatočníkov. Turnaj nebude zaslaný na zápočet ratingov. 

Poradie určuje: Počet bodov, vylepšený Buchholz, Buchholz,  počet výhier, žreb. 

Ceny: Víťaz si odnesie zmenšený Putovný pohár domov natrvalo. Poháre a diplomy pre 

najlepších. Rôzne drobné ceny. Celkový cenový fond viac ako 50 € (podľa počtu hráčov) . 

 

Turnaj B 

Právo účasti: Sprievodné osoby hráčov turnaja A. Účasť na turnaji je podmienená ovládaním 

šachových pravidiel a chuťou zahrať si. Nemusíte byť členom v nejakom šachovom klube a ani v 

Slovenskom šachovom zväze. 

Kapacita: 20 hráčov, prednosť účasti majú skôr prihlásení hráči. 

Štartovné:  1 €.  

Hrací systém: OPEN, švajčiarsky systém, max. na 7 kôl podľa počtu hráčov, 2 x 15 min. na partiu. 

Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid upravený pre potreby začiatočníkov. Turnaj nebude zaslaný na 

zápočet ratingov. 

Poradie určuje: Počet bodov, vylepšený Buchholz, Buchholz,  počet výhier, žreb. 

Ceny: 1.miesto, 2.miesto, 3. miesto - drobné ceny.  

 

Iné: Hráči turnaja A majú zabezpečené občerstvenie (vrátane obeda). Občerstvenie sprievodnej osoby 

(vrátane obeda) je možné objednať za 5 €. V prípade potreby je možné zabezpečiť vegetariánsku 

stravu a stravu pre celiatikov. Žial, iné diéty nie sme schopní zabezpečit a ak niekto nebude mať 

o obed záujem, prosíme Vás, aby ste nám to včas oznámili, nech zbytočne nemrháme potravinami. 

Ďakujeme. 

 

 

Prihlášky a informácie: zaslať najneskôr do 11.5. 2017 vrátane cez formulár 

http://www.dubravan.eu/prihlaska/ 

alebo e-mailom na adresu turnaj@dubravan.eu, prihláška sa stane platnou až po potvrdení prihlásenia. 

V prihláške uvádzajte: meno, priezvisko a dátum narodenia. 

Zoznam prihlásených nájdete na : www.dubravan.eu 

 

Riaditeľ turnaja: Peter Lukáč, mobil: 0905 322 392, e-mail: peter.lukac@dubravan.eu 

Hlavný rozhodca: Mgr. Ladislav Šipeky FA, e-mail: ladislav@sipeky.sk 
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Odhadovaný časový rozpis:  

Prezentácia                8:30    -   9:00  

Otvorenie               9:00    -   9:15  

Turnaj A  1. - 5. kolo  9:15    - 12:15  

Turnaj B  1. - 4. kolo                  9:30    - 12:00 

Prestávka na obed              12:15  - 12:45  

Turnaj A  6. - 9.kolo  12:45  - 15:00 

Turnaj B  5. - 7.kolo  13:00  - 14:45 

Ukončenie               15:15  

 

Upozornenia: 

V hracej miestnosti nie je šatňa, za odložené osobné veci usporiadateľ neručí. 

 

Každý vedúci detskej výpravy, alebo rodič, podpíše pri prezentácii prehlásenie, že je plne 

zodpovedný za svojich privedených maloletých zverencov. 


