Modranský šachový superturnaj a supertábor 28.2.-4.3. 2022
Chata Berea, Harmónia 3190, Modra. Organizuje Martin Hunčár z Bratislavkskej šachovej akadémie
Turnaje a voľné aktivity so šachovými trénermi, hráčmi a animátormi: IM Štefan Mazúr, Dušan Schwarz, Martin
Hunčár, Jonatan Pavelka a ďalší. Pre deti od 7 rokov (alebo mladšie s dospelými) a mládež, turnaje aj dospelí.
Nástup a ukončenie: pondelok 28.2. 2022 od 7:30 do 8:15. Odchod v piatok: 4.3. 2022 od 15:30 do 16:30.
Strava: Raňajky 8:00 – 8:30, obed 12:15 – 13:00, večera 17:15 – 18:00, +„povečera“ natierané chlebíky
Tri hlavné turnaje: Pondelok až piatok (28.2.-4.3.) bežia tri hlavné turnaje od 8:45 do 12:15. Hráči s ratingom 14001599 si môžu vybrať buď turnaj „A“ alebo „B“.
„A“ – 5 kolový štandard FIDE švajčiarsky s ratingom od 1400, rozhodca Pavelka, 90 min+30 sek/partiu,
V samostatnej miestnosti na 1. poschodí pre max. 14 hráčov, rozhodca Pavelka.
„B“ – 9 kolový štandard FIDE s ratingom od 1000 do 1599, rozhodca Hunčár, 40 min + 30 sek. V hlavnej miestnosti,
ktorá slúži aj ako jedáleň. Pre max. 40 hráčov. Od pon-štv dve kolá, v piatok jedno kolo
„C“ – kruhový turnaj (každý s každým) bez zápočtu na FIDE, rozhodca Hunčár, 20 min/partiu. V samostatnej
miestnosti na prízemí pre max. 12 hráčov, potom „finále“ - dvojice podľa umiestnenia. Pri nepárnom počte hrá aj
Šachuľko Matový
„D“ Pondelok 28.2. 13:00 – turnaj v rapide so zápočtom na FIDE 7 kôl 10 min+3 sek, hráči s ratingom možnosť hrať
alebo ísť s ostatnými deťmi na výlet.
Od utorka do štvrtku od 13:00 do 14:00 Tréning so „supertrénerom“. Hráči z turnaja „A“ si vyberú po dohode
a odsúhlasení (alebo asistencie) Martinom Hunčárom jedného-dvoch hráčov z „B“ turnaja a pomôžu im analyzovať
partie z turnaja, prípadne im ukážu svoje „finty“.
Od utorka do štvrtku od 14:00 do 17:00 pre staršie deti voľno, pre mladšie voľné aktivity pod dohľadom animátorov.
V piatok len do 15:30, potom už deti vyzdvihujú rodičia.
„E“ Utorok 1.3. o 18:00 – turnaj v blitze so zápočtom na FIDE 9 kôl 3 min+2 sek (rozhodca Pavelka), hráči s ratingom
možnosť voľby hrať turnaj alebo trénovať s Martinom Hunčárom.
Streda o 18:00 špeciálne tréningy – A skupina: tréning IM Štefan Mazúr (do 19:30) , B skupina Hunčár (do 19:30), C
skupina Pavelka (do 19:00).
„F“ Streda 2.3. o 19:45 - 7 kolový turnaj v Bughouse bez zápočtu na FIDE 5 min + 3 sek
Štvrtok o 18:00 špeciálne tréningy – A skupina od 15:30 a aj 18:00: tréning Dušan Schwarz (do 19:30) , B skupina
Hunčár (do 19:30), C skupina Pavelka (do 19:00).
„G“ Štvrtok 3.3. o 19:45 - 7 kolový turnaj Fischer1960 bez zápočtu na FIDE 5 min + 3 sek
Čo zažijeme: Výlet do blízkej neosvetlenej jaskyne s baterkami, hľadanie prazvláštneho stromu, na ktorom sa urodili
šachové figúrky, súťaž run and chess puzzle, pingpong a biliard (sú na chate), lukostreľba, videá a fotky so Šachuľkom
Matovým a ďalšie zaujímavé hry.
Cena a.) štartovné v turnajoch A,B,C: 25 Eur, ostatné turnaje po 5 Eur (ubytovaní majú ostatné turnaje v cene).
b.) ostatné náklady: za jednu osobu s ubytovaním (vrátane ubytovacieho poplatku), plnou penziou v
dvojpostelových izbách, dohľadom na deti s programom a odmenami a odbornými trénerskými prednáškami: 200

Eur. Sprievodná osoba (napr. rodič) platí 180 Eur. Ubytovanie dieťaťa v izbe na prístelke (tretej posteli) je možné po
dohode. Pri ubytovaní v podkroví v izbe so štyrmi alebo šiestimi posteľami na vlastných spacákoch je cena 180 Eur.
Možnosť hrať turnaj aj pre neubytovaných alebo denný tábor: Všetky turnaje sú bez vekového obmedzenia a môžu
sa zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú ubytované v zariadení a dochádzajú len na partie. Ak sa niekto prihlási a bude
dieťa vyzdvihovať o 17:00 (teda ako denný tábor), platí za každý deň 25 Eur/dieťa + štartovné v turnajoch.
Po potvrdení vašej prihlášky vás vyzveme k úhrade, ktorou bude vaša objednávka zavŕšená. V prípade, že bude
zariadenie v bordovej alebo čiernej zóne podľa kovid automatu, podujatie bude zrušené a všetky zálohy vrátené.
Podľa súčasných pravidiel hotel funguje v režime OTP s výnimkou detí do 12 rokov, ktorým sa stačí preukázať
potvrdením o bezpríznakovosti.
Informácie a prihlášky adresujte organizátorovi: Martin Hunčár huncar.martin@gmail.com 0903440480

