
Bike and chess  
15.9. 2022 Horáreň Krasňany, Bratislava 

 

Príďte sa zúčastniť tohto jedinečného podujatia a dobre sa zabaviť 
 

Kde: Horáreň Krasňany, Pekná cesta 2462, Bratislava.  

Šach sa hrá pod šírim nebom, blízko bufetu.  

Registrácia: 15.9.2022, 8:15 - 8:30 

 
Kto: bez vekového obmedzenia, vítaní sú aj neregistrovaní šachisti. 

Ako: 8 kôl za šachovnicou a medzi partiami 7 kôl bicyklom 100 metrov asfaltkou a 400 

metrov lesnou cestou s miernym prevýšením (1 kolo = 500 m) 

Šach: hracie tempo: 5 min/partiu + 2 s/ťah pre každého z hráčov.  

Štartovné: 10€ . Dôchodcovia a súrodenci 5€  

Občerstvenie: musli tyčinka, jablko, čokoláda.  

Grill: Každý z účastníkov si môže doniesť vlastné jedlo a nástroje na opekanie. V areáli 

sa dá grilovať hneď po ukončení turnaja. 

Ceny: Celkové poradie: 1. miesto – pohár a kniha, 2. miesto - kniha, 3. miesto - kniha.  

Deti do 10 rokov: 1. miesto – pohár a kniha, 2. miesto - kniha, 3. miesto - kniha.  

Najlepší senior nad 60 rokov: 1. miesto – kniha 

Priebeh podujatia: Prvé kolo šachu sa rozlosuje počítačom a po odohratí a rozlosovaní 

druhého kola sa spoločne odštartuje jazda bicyklom. Začína sa na asfaltke mierne do 

kopca, takže poradie sa utrasie a nemala by byť tlačenica, ide sa jedno kolo. Ak príde 

prvý k šachovnici ten, čo má mať biele figúrky, potiahne a stlačí súperovi hodiny. Ak 

príde prvý ten, čo má mať čierne, stlačí súperovi hodiny. Po skončení všetkých partií 2. 

kola sa rozlosuje 3. kolo a všetci znova naraz bicyklujú tú istú trasu. Kto príde prvý, tak 

rovnako ako predtým (biely potiahne alebo čierny stlačí hodiny). Na konci pri rovnosti 

bodov rozhoduje bucholz, výsledok proti hráčom v tej istej skupine a väčší počet 

víťazstiev. 

Zázemie: bufet, suché WC. Ak chcete k šachu stoličku, musíte si priniesť. 

Parkovanie: Pokiaľ prídete včas, je veľká pravdepodobnosť, že zaparkujete priamo 

v areáli na vyznačených miestach. 

Fair play: Prosíme všetkých účastníkov, aby boli ohľaduplní pri bicyklovej jazde. 

Upozornenie: Účastníci štartujú na vlastnú bezpečnosť. 



Časový harmonogram: 

8:15 - 8:30 Registrácia 
8:35 – losovanie a vysvetlenie pravidiel 
8:45 - 1. kolo šachu 
9:00 – Bicykel a 2. kolo šachu 
9:20 -  Bicykel a 3. kolo šachu 
9:45 -  Bicykel a 4. kolo šachu 
10:05 – Bicykel a 5. kolo šachu 
10:30 – Bicykel a 6. kolo šachu 
10:50 – Bicykel a 7. kolo šachu 
11:15 – Bicykel a 8. kolo šachu 
11:50 – Vyhodnotenie a potom prípadná opekačka (do nekonečna ) 
11:55 – Simultánka Šachuľka Matového proti deťom + voľné hranie 
12:30 – balenie šachových súprav 
 

 
 

Prihlášky: Do naplnenia kapacity 24 účastníkov (prednosť majú skôr prihlásení, uveďte 

meno, priezvisko, mesto a dátum narodenia) na huncar.martin@gmail.com Platba v 

hotovosti na mieste. Bližšie informácie 0903440480. www.sachovaakademia.sk                        


