
     Všetkých svätých šachistov - 28.10. 2022 

Miesto:   Stará jedáleň, Pekná cesta 3020, 831 52 Bratislava. Parkovanie priamo v areáli. 

Organizátor:  Martin Hunčár, tréner BŠA s tímom  

Pre koho a čo  Bez obmedzenia veku. Turnaj „A“ VIERA pre registrovaných v kluboch so zápočtom na FIDE, 

Turnaj „B“ NÁDEJ pre hráčov s FIDE ratingom do 1100 alebo bez klubovej príslušnosti, Turnaj 

„C“ LÁSKA pre začiatočníkov. Turnaj „D“ PRAVDA Bughouse cez obednú prestávku 

Pravidlá:  Všetky tri sú 8 kolové turnaje 10 min/partiu +3 s/ťah pre každého z hráčov. Pri rovnosti 

bodov rozhoduje 1. bucholz, 2. Vzájomná partia, 3. Počet výhier, 4. Priemerné elo súperov.  

Príhovor: Pred začatím každého kola Martin Hunčár počas piatich minút predstaví jednu z biblických 

postáv. Nechajme sa inšpirovať ich životom a zoberme si príklad z ich viery, vytrvalosti, 

bojovnosti, pracovitosti, charakteru a čestnosti. To všetko sú vlastnosti, ktoré využije pri hre 

i neskôr v živote každý šachista. 

Aktivity:  Po obede bude možnosť buď si ísť zastrieľať z luku alebo ostať vnútri a hrať šachový 

Bughousový turnaj alebo iné spoločenské hry. Obe aktivity pod dohľadom organizátora 

a jeho animátorov. 

Občerstvenie: Účastníci budú mať zabezpečený obed (pizzu), jablká, musli tyčinky a čokoládu. Fľašku  

s nápojom si prinesú. 

Od kedy do kedy:  Registrácia od 8:15-8:30, ukončenie po vyhodnotení o 16:00, vyzdvihnúť do 16:45.  

Odmeny: Pohár pre víťazov vo všetkých troch turnajoch. Pohár Jura Jánošíka (kto získa najviac 

plusových ratingových bodov v turnaji „A“. Pohár o Pána najmúdrejšieho získa ten, kto 

v záverečnom kvíze získa najväčší počet bodov. Pohár pre víťazov Bughousového turnaja, 

pohár pre najlepšieho lukostrelca. Umiestnení na 2. a 3. mieste zo všetkých turnajov 

získavajú knihy a diplomy. Všetci, čo chcú, dostávajú kamienky (malé minerály) . 

Štartovné:  30€ s občerstvením pre každý z turnajov vrátane obeda a občerstvenia. Súrodenci len 20 €.  

Kapacita:  50 účastníkov spolu vo všetkých troch turnajoch. Šachuľko Matový a Patrik Pat sú už tam     

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

meno, priezvisko, dátum narodenia, klub alebo mesto, na ktorý z turnajov sa hlásite a ktorú 

z tých troch možností si na obed vyberáte (Haawaii, Šunka a kukurica, Šunka a šampióny). 

V prípade diéty vyjdeme v ústrety.                           

                                             


