
Jarné prebudenie  

14.4. 2022 - 9 kolový rapid 10+3 na FIDE (+ streľba z luku alebo Bughouse)  

19.4. 2022 - 9 kolový rapid 10+3 bez zápočtu na FIDE (+ streľba z luku a iné hry) 

Termíny:  štvrtok 14.4.2022 pred Veľkou nocou cez školské prázdniny, registrácia od 8:15 do 8:30. 

Termíny:  utorok 19.4.2022 po Veľkej noci cez školské prázdniny, registrácia od 8:15 do 8:30. 

Miesto:   Stará jedáleň, Pekná cesta 3020, 831 52 Bratislava  

Organizátor:   Martin Hunčár. Rozhodca: Michal Vrba.  

Pre koho:  14.4. bez obmedzenia veku a len pre hráčov registrovaných v kluboch.  

 19.4. pre deti neregistrované v kluboch a pokiaľ sú, s max. FIDE ratingom v štand. do 1100. 

Pravidlá:  Hrá sa na 9 kôl tempom 10min/partiu + 3 sek/ťah pre každého z hráčov švajčiarskym 

systémom. Pri rovnosti bodov rozhoduje 1. bucholz, 2. Vzájomná partia 3. Počet výhier 4. 

Priemerné elo súperov. Turnaj 14.4. ide na zápočet FIDE ratingu v rapid šachu. 

Pandemické opatrenia: podľa aktuálne platných opatrení. Predpoklad je, že bez obmedzení. 

Občerstvenie: Účastníci tam budú mať obed (vyberú si pizzu z troch možností) a budú mať zabezpečené  

občerstvenie.  

Vyhodnotenie a vyzdvihnutie detí:  Koniec v každom z turnajov bude o 14:30, bude voľný program pre deti 

(možnosť výberu – spoločenské hry, blitzky, turnaj v Bughouse, lukostreľba vonku nad Krasňanmi). 

Vyzdvihnúť si ich môžete medzi 16:30 až 17:15, v prípade, že nepôjdu strieľať z luku, tak aj skôr. 

Odmeny: V každom z turnajov bude pohár pre víťaza, na 2. a 3. mieste aj knihy. 14.4. odmeníme 

najlepšieho pohárom Jura Jánošíka (kto súperov ozbíja o čo najviac ratingových bodov) a 19.4. dáme pohár 

aj najlepšiemu do 10 r. 

Štartovné:  28 € s občerstvením a obedom, s dohľadom na deti a odmenami. V prípade kovidu alebo 

karantény alebo akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia zostaňte doma a vrátime 

vám celú sumu štartovného. 

Rôzne:  Maximálna kapacita je 46 účastníkov.  

Dohľad nad deťmi: Okrem organizátora a rozhodcu budú na deti dohliadať ďalší – v závislosti od počtu  

prihlásených 

Prihlášky:  huncar.martin@gmail.com, 0903440480, prihlášky len do vyčerpania kapacity. Uveďte 

meno, priezvisko, dátum narodenia a na ktorý deň sa hlásite. Po následnom potvrdení 

uhraďte platbu na číslo účtu: SK55 0200 0000 0030 9233 6356, var.s: 20220414 a do pozn. 

uveďte meno a priezvisko.  

 


