
Nitriansky samosprávny kraj, Šachový klub BAŠTA Nové Zámky, 
Šachový zväz Nitrianskeho kraja, mesto Nové Zámky 

 
usporiadajú 7. ročník šachového FIDE turnaja 

 

Šachový turnaj na pamiatku Emila Tatárika 
 

Turnaj A:  O putovný pohár priateľstva 
Hráči s ELOM 2000 a viac 

hraný zároveň ako Majstrovstvá Nitrianskeho kraja 2013 
 

 

Turnaj B: 
Hráči s ELOM  1999 a menej 

 
 
Termín:  29. august - 01. september  2013 
 
Miesto:  SOŠ stavebná (Priemstav), Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 
 
Systém: Dva výkonnostné turnaje v rozdelení na A a B turnaj. 
 Obidva turnaje sa budú hrať švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE,  

výsledky turnaja budú zaslané na medzinárodnú ratingovú listinu FIDE, aj na zápočet 
na domácu listinu LOK SR. Pri rovnosti bodov rozhoduje: 
1. Upravený Buchholz (nezapočíta sa súper s najmenším počtom bodov), 
2. Buchholz, 3. Počet výhier, 4. Postupové body, 5. Vzájomná partia, 6. Žreb. 
 

Dva výkonnostné turnaje (v rozdelení na A a B) sa uskutočnia pod podmienkou, že v každom 
turnaji bude počet prihlásených hráčov min. 21.  V prípade, ak uvedené podmienky nebudú 
splnené, organizátor si vyhradzuje právo uskutočniť jeden hlavný turnaj pre všetkých prihlásených 
hráčov. Ak sa uskutoční iba jeden hlavný turnaj bez rozdielu ELO bodov, bude platiť štartovné pre 
pôvodných hráčov A turnaja 12 EUR/9EUR. Hráčom prihláseným pôvodne do A turnaja bude vrátený 
rozdiel v štartovnom. 

 
Právo účasti: v A-turnaji hráči s ELO FIDE min. 2000.  V prípade nepárneho počtu hráčov 

A turnaja sa doplní turnaj s hráčom s najvyšším ELOM z B turnaja bez príplatku. 
V B-turnaji hráči s ELO FIDE pod 2000, bez FIDE a neregistrovaní. 
. 

 
Ponúkame Vám atraktívny model rozdelenia na 2 výkonnostné turnaje, 
ktorý Vám poskytne tieto výhody: 
 



V A turnaji: 
- vyšší cenový fond oproti predchádzajúcemu ročníku 
- vyššia kvalita turnaja a lepšia možnosť uhrať si ELO body (priemer súperov bude  
 vyšší oproti turnaju, v ktorom by hrali všetci hráči spolu bez rozdielu ELO bodov) 
- zápočet na medzinárodnú ratingovú listinu FIDE 
- podobný model turnajov za prijateľné náklady na Slovensku neexistuje! 
 

V B turnaji: 
- zahrať si o samostatný cenový fond aj hráčom v B turnaji (v spoločnom turnaji by bola nižšia 

pravdepodobnosť, že hráč s ELO-m do 2000 získa nejakú finančnú cenu). 
- zahrať si viac partií s hráčmi svojej kvalitatívnej úrovne 
- nižšie štartovné oproti A turnaju 
 
Počas 4 dní si všetci zúčastnení šachisti zahrajú 7 vážnych partií 
a pracujúcim šachistom stačí na to iba 1 deň dovolenky! 

 
Tempo hry:  2 x 90 min. + 30 sekúnd so zapisovaním partie, čakacia doba na partiu 1 hodina. 
 
Cenový fond: 665 EUR + vecné ceny (A+B turnaj), 
                        444 EUR + vecné ceny (* ak bude iba jeden spoločný turnaj) 
 
Ceny ŠZNK: 1. miesto: 50 EUR, 2. miesto: 30 EUR, 3. miesto: 20 EUR 
 
  A turnaj        B turnaj           * Spoločný turnaj 
1. miesto 160 EUR 80 EUR 1. miesto 150 EUR 6. miesto 20 EUR 
2. miesto 110 EUR 50 EUR 2. miesto 100 EUR 7. miesto 15 EUR 
3. miesto 90 EUR 30 EUR 3. miesto   50 EUR 8. miesto 14 EUR 
4. miesto 60 EUR 25 EUR 4. miesto   40 EUR 9. miesto 13 EUR 
5. miesto 40 EUR 20 EUR 5. miesto   30 EUR 10..miesto 12 EUR 
 
SPOLU 460 EUR 205 EUR 

 
444 EUR 

 
* v prípade, ak sa neuskutoční zvlášť A a B turnaj z dôvodu nesplnenia podmienky 
   min. počtu hráčov 

 
Vecné ceny:  najlepší senior (1953 a starší), najlepší žiak (1998 a mladší), najlepšia žiačka (1998 

a mladšia). Ceny sa kumulujú. 
 
Štartovné pre A-turnaj: 
 Platba do 

28.08.2013 
Platba 29.08.2013 

a nezahlásení 
FIDE rating > = 2300 0 EUR 0 EUR 
narodení 1998 a mladší,  
1953 a starší, ZTP 11 EUR 14 EUR 
FIDE >2000 FIDE 14 EUR 25 EUR 
 
Štartovné pre B-turnaj 
 Platba do 

28.08.2013 
Platba 29.08.2013 

a nezahlásení 
narodení 1998 a mladší, 
1953 a starší, ZTP 9 EUR 12 EUR 
FIDE <2000 a bez FIDE 12 EUR 15 EUR 
Neregistrovaní hráči 30 EUR 40 EUR 
 



Peniaze musia byť do termínu 28.08.2013 pripísané na účet. 
Číslo bankového účtu: 0034741798/0900. 
Neplaťte prosím poštovou poukážkou!, platba sa nedá identifikovať.  
Pri platbe za viaceré osoby v prihláške uveďte rozpis osôb. Vklad prosíme poukázať na hore uvedenú 
banku, ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Do kolónky 
poznámka uveďte svoje meno a priezvisko. Pre výšku vkladu je rozhodujúci rating k 01.08.2013. 
 
Program turnaja:  
 
29. 08. 2013 Štvrtok /štátny sviatok/   8:30 –   9:30 prezentácia 
    9:45 – 10:00 otvorenie turnaja 
  10:00 – 14:00 1. kolo 
  15:30 – 19:30 2. kolo  
 
30.08. 2013 Piatok   16:30 – 20:30 3. kolo 
     
31.09. 2013 Sobota     9:00  – 13:00 4. kolo 
  14:30  – 18:30 5. kolo 
 
01.09. 2013 Nedeľa    8:00 – 12:00 6. kolo 
  13:30 – 17:30 7. kolo 
  17: 45  vyhodnotenie 
 
Informácie o turnaji: kapacita hracej miestnosti je obmedzená na 150 osôb, uprednostňujeme skôr 
prihlásených, všetky  finančné ceny v A i B turnaji (resp. v spoločnom turnaji pri neuskutočnení  
2 výkonnostných turnajov) sú garantované,  vecné ceny sú garantované pre všetky kategórie, dbáme na 
presné dodržiavanie programu turnaja.  
 
Ubytovanie: v budove hracej miestnosti, cena 8,5 EUR/noc 
Stravovanie:  v budove hracej miestnosti, cena obeda 3,5 EUR 
Voľný čas :  k dispozície je športový areál školy, tenisové kurty, futbalový štadión, telocvičňa, 

posilňovňa a ďalšie . 
Parkovanie: v areáli školy 

  
 
Riaditeľ turnaja:  Mgr. Rudolf Habrda 
Hlavný rozhodca: Ing. Milan Mellen 
Organizačný pracovník: Mgr. Vladimir Szűcs, Miroslav Kasper 
 
Prihlášky:  zasielajte mailom na sach@info-system.sk, telefonicky na 0903 363 993. 
 
Turnajové informácie na internete: www.nzsk.szm.com, www.chess.sk 
  
Upozornenie: Organizátor má právo na zmenu propozícii. 

 

 

Emil Tatárik 
16.2.1887 - 7.3.1957 

 zakladateľ kúpaliska Štrand 
 zakladateľ a prvý predseda ZO Csemadok Nové Zámky 
 učiteľ a vychovávateľ mládeže 
 šíriteľ skautingu 
 výborný šachista a aktívny organizátor novozámockého šachu 

 

mailto:sach@info-system.sk

