
Vianočný pohodový rapid „A“ a „B“ 23.12. 2022 

Miesto:   Nemecký kultúrny dom, Barónka 3. Parkovanie priamo pred kultúrnym domom.  

Organizátor:  Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šach. akadémie spolu s ďalšími trénermi a pomocníkmi. 

Pre koho:  Oba turnaje  sú bez obmedzenia veku, sú však určené najmä mládeži, ktorá bude mať v ten 

deň školské prázdniny. „A“ 9 kôl Rapid na FIDE, „B“ je najmä pre deti a začiatočníkov bez 

nutnosti registrácie v klube (zväze) s maximálným FIDE ratingom 1199. 

Pravidlá:  Pri rovnosti bodov rozhoduje 1. Bucholz, 2. Vzájomná partia, 3. Počet výhier, 4. Priemerné 

elo súperov. Tempo 10 min/partiu + 5 s/ťah. Čakacia doba je 10 minút. 

Registrácia:  Registrácia účastníkov medzi 8:15 až 8:45.  

Občerstvenie: Účastníci tam budú mať zabezpečené občerstvenie (na obed je pizza).  

Vyhodnotenie a vyzdvihnutie detí:  Vyhodnotenie je naplánované na 16:00 a potom bude len voľné  

hranie. Vyzdvihnúť prosíme najneskôr do 16:45, potom už upratujeme a balíme. 

Odmeny: Pohár pre víťazov oboch turnajov, pohár pre najlepšieho do 10 rokov v oboch turnajoch. Na 

2. a 3. mieste aj knihy. Okrem toho dostanú deti za vyriešenie šachových hádaniek (taktík) 

ozdobné kamienky (minerály). Tie budú aj za výhry (3), remízy (2) a prehry (1). 

Štartovné:  30 € s občerstvením a obedom (s dohľadom na deti a odmenami). Rodinní príslušníci 20 €, 

dôchodcovia a zdravotne postihnutí – individuálna dohoda.   

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

meno, priezvisko, dátum narodenia a na ktorý z turnajov sa hlásite. Účasť máte istú až po 

mailovom potvrdení vašej registrácie. 

Sprievodný program: Po odohratí partie po nalosovanie ďalšieho kola majú deti možnosť relaxovať 

v samostatnej miestnosti na 1. poschodí, prípadne sa pokúsiť postaviť najväčšiu šachovú 

vežu na svete, či šachové mestečko z figúrok vo vestibule, alebo ticho sledovať dohrávajúce 

sa partie svojich kamarátov. Cez obednú prestávku uvidia aj mini divadielko „Bude sa slon so 

žirafou kamarátiť?“ Slona hrá Martin Hunčár.... Pochopiteľne, nebude chýbať ani slávna 

trojica – Šachuľko Matový, Patrik Pat a Jožko Šprtovský. 

 

                             


