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usporiada  v sobotu 7. 1. 2017 
pod záštitou starostu Dúbravky RNDr. Martina Zaťoviča 

 
XVII. DÚBRAVSKÝ Trojkráľový turnaj 
v  rapid šachu so zápočtom na FIDE   

 
Miesto: Bratislava - Dúbravka, Kultúrne stredisko Fontána, Ožvoldíkova 12 
Hrací systém: švajčiarsky, 9 kôl, 2 x 15 min. na partiu a hráča, podľa pravidiel 
 FIDE, žrebovanie počítačom. 
Prezentácia: sobota  7. 1. 2017  od 8:15 do 8:45 
Kapacita miestnosti: 104  hráčov, prednosť účasti majú skôr prihlásení hráči. 
 Neprihlásení na 84. – 104. mieste prinesú hodiny a súpravu. 
Prihlášky: zaslať na adresu jan.vavrak@gmail.com do 6. 1. 2017, resp. 0905 131 802 
 Prihlásiť sa možno aj v piatok v klube na Bazovského ulici, 17.00-22.00 

 Neprihlásení donesú súpravu a hodiny, alebo príplatok  1,00 € 
 Prihlášku môžete skontrolovať na http://www.chess-results.com 
Štartovné: 5 € 
 3 € hráči 15 – 18 a 65 - 70 rokov, hráči Tatrana 
 2 € ženy, hráči do 15 a nad 70 rokov, ZŤP 
 1 € hráči do 7 rokov 
 
Ceny: Cenový fond (v hodnote 215€) pre najlepších v jednotlivých 
 kategóriách (aspoň 3 účastníci): 
 Hlavná cena: (50€, 35€, 25€) 
 Kategórie: st. žiaci (do 15 rokov), ml. žiaci (do 10 rokov), juniori 
 (do 20 rokov), seniori (70+), ml. seniori (65+), ženy a najlepší 
 z Tatranu (poukážky pre nákup v Tesco v hodnote 15€). 
 Ceny sa nedelia, bez súbehu. 
 
Riaditeľ turnaja: Ľuboslav Škoviera 
Rozhodca: Ladislav Šipeky 
Technický riaditeľ (zabezpečenie): Ján Vavrák 
 
Poradie určuje:  
1. počet bodov  
2. vylepšený Buchholz (škrtá sa najhorší)  
3. počet výhier  
4. postupové body  
5. vzájomná partia a čierna farba vo vzájomnej partii 
Hodiny sa spúšťajú na začiatku kola na pokyn rozhodcu, bez ohľadu na prítomnosť 
hráčov. Čakacia doba 15 minút. 
Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť hráča do turnaja, pokiaľ nie je vopred prihlásený. 
Hráč, ktorý nemá FIDE ID môže hrať iba vtedy, ak prinesie vyplnené tlačivo registrácie hráča 
a doklad o zaplatení/hotovosť 16€: 

http://www.chess.sk/download/dokumenty/1437903055tlacivo_registraciahraca.pdf 
 
Časový rozpis: 9.00 – 12.00 1. – 5. kolo 
 12.00 – 12.30 občerstvenie 
 12.30 – 14.30 6. – 9. kolo 
 15.00 slávnostné ukončenie 
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Vyhodnotenie  
 

 

 

Umiestnenie 

 

Meno a priezvisko 

 

Športový klub 

I. miesto Lindner Igor Kšn Bratislava 

II. miesto Gabriš Ondrej Kš Pezinok 

   

 

III. miesto Veselský Jozef ŠK Potônska Veža 

IV. miesto Jánoš Martin ŠK Slovan Bratislava 

V. miesto Kosnáč Patrik Kš Pezinok 

    

   

   

    

 



Správa z Troj - Kráľového turnaja v šachu 
 

Názov akcie:  XVII. ročník Troj- Kráľového  OPEN šachového rapid turnaja.  

Dátum konania: 8. januára 2017 

Organizátor akcie: Šachový oddiel Tatran Bratislava Dúbravka,  

Miestny úrad Dúbravka 

Miesto konania: Kultúrne centrum  Fontána,  

Ožvoldíkova č. 12, Bratislava – Dúbravka 

 

 

Zhodnotenie akcie: 

 

 Turnaj sa konal za účasti 84 hráčov vo veľkej miestnosti v KC Fontána. Hralo sa 

tradične na 9 kôl, 2x15 minút na partiu. Turnaj sa začal prezentáciou o 8,00 a skončil 

vyhodnotením a odovzdaním cien o 15,30. 

Riaditeľom, rozhodcom a usporiadateľom bol RNDr. Ľuboslav Škoviera, ktorý 

túto trojjedinú úlohu zvládol bez problémov. Zabezpečoval aj dovoz a odvoz šachového 

materiálu ako aj nákup občerstvenia. Pomáhali  aj ďalší 2 členovia oddielu Ivan Garaj 

a Michal Záhorský. Hlavným rozhodcom bol Ladislav Šipeky PhD. 

Turnaj otvoril starosta mestskej častí RNDr. Martin Zaťovič .  

Kvalitnú úroveň turnaja potvrdilo 12 účastníkov s ratingom nad 2000, z ktorých 

viacerí hrajú ua kluby v Extra lige.  Prekvapením bolo víťazstvo len šestnásťročného 

Igora Lintnera z Klubu šachových nádejí. 

Bohatá účasť bola zabezpečená dobrou propagáciou v Dúbravskej televízií, 

miestnych novinách a na šachových internetových stránkach. 

Výsledky sú na stránke:  

http://www.chess-results.com/tnr255287.aspx?lan=4 

Väčšina účastníkov bola z miestnej časti Dúbravka, ale zúčastnili sa aj hráči  z 

iných miestnych častí Bratislavy,   iných miest Slovenska a prišiel aj účastník z Prahy. 

Víťazom sa stal šestnásťročný Igor Lintner.  Na ďalších miestach skončili: 

2. Ondrej  Gábriš z Pezinka a 3. Jozef Veselský z Trnavy (senior nad 70 rokov a 

účastník majstrovstiev sveta železničiarov).  
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Okrem hlavnej súťaže bolo vyhodnotených 7 pomocných kategórií 

a ohodnotených 7 víťazov týchto kategórií. V ďalších kategóriách boli vyhodnotení 

najlepší junior, najlepší mladší a starší žiak, najlepšia žena, najlepší senior nad 65 

a najlepší senior nad 70  – viď výsledková listina v prílohe. 

Najlepším domácim hráčom bol Matej Čertík, nádejný tréner mládeže, ktorý 

pôsobí pri ZŠ Tilgnerova a vychováva mladé šachové nádeje pre náš klub Tatran 

Dúbravka. 

Turnaj bol organizovaný pod záštitou starostu obce RNDr. Martina Zaťoviča  

s podporou MÚ Dúbravka (ceny, občerstvenie).  Veľkou pomocou boli zamestnanci MÚ 

Dúbravka, ktorý spravujú KC Fontána na Ožvoldíkovej č. 12: Róbert Daniš a jeho kolega 

Šterfan. 

Ceny odovzdal riaditeľ turnaja Ľuboslav Škoviera a zároveň pozval všetkých 

hráčov na naše tradičné turnaje aj v roku 2017 (Trojkráľový a Hodový). 

 

V Bratislave  10. januára 2017       

RNDr. Ľuboslav Škoviera 
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