
Future champions liga 2022/2023 
  Turnaj „A“ FCL v štandard šachu na FIDE 8 dvojkôl s max. ratingom 1799 

  Turnaj „B“ Farma v štandard šachu bez FIDE 8 dvojkôl s max. ratingom 1099. 
 

Termín:  nedeľa 9.10.,6.11.,4.12.,15.1.2023,12.2.,19.3.,23.4.,2.4.,7.5. 

 Registrácia. od 16:15-16:30. 

Miesto:   Stará jedáleň, Pekná cesta 3020, Bratislava, parkovanie priamo v areáli. 

Organizátor a rozhodca:  Martin Hunčár, tréner Bratislavskej šachovej akadémie. 

Pre koho:  „A“ FCL – do max. FIDE ratingu 1799 v štandard šachu (k 1.10. 2022) bez obmedzenia veku 

so zápočtom na FIDE (škôlkari a prváci sú od zapisovania oslobodení). Aktualizácia ratingov 

vždy na konci mesiaca, rovnako ako v ligách. V prípade, že hráč v niektorom mesiaci prekročí 

rating 1799, v ďalších mesiacoch už nemôže nastúpiť. Hráči s ratingom do 1100 sa môžu 

rozhodnúť po zhode s organizátorom, či nastúpia v „A“ alebo „B“. 

„B“ Farma - pre neregistrovaných hráčov bez obmedzenia veku alebo registrovaných do 

ratingu 1099. Hráč z Farmy môže po konzultácii s organizátorom dostať divokú kartu (aj 

trvalú) a hrať „A“ FCL. Tam začína od najbližšieho kola, začína od nuly a je predpoklad, že 

dostane hráča s nižším počtom bodov z tohto turnaja. V tomto turnaji nie je povinnosť 

zapisovať ťahy, len odporúčaná. 

Pravidlá:  Hrá sa na 8 dvojkôl švajčiarskym systémom tempom 30min/partiu + 30 sek/ťah pre 

každého z hráčov. Každú nedeľu absolvujú hráči dvojkolo s tým istým hráčom bielymi 

a čiernymi kameňmi, teda celkovo odohrajú 16 partií. Pri rovnosti bodov rozhoduje 1. 

bucholz, 2. Vzájomná partia 3. Počet výhier 4. Priemerné elo súperov. Losovanie na 

jednotlivé dvojkolá sa robí vždy až v nedeľu hneď po ukončení prezentácie aktuálne 

prítomných hráčov. Hráč, ktorý nepríde, dostáva na dvojkolo, v ktorom chýba tri remízy pri 

prvých troch absenciách, potom už pri neúčasti len prehry. Pred 40. ťahom nie je dovolené 

ponúkať remízy! Dátumy posledných dvoch kôl sa eventuálne môžu upresniť. 

Občerstvenie: Účastníci majú v štartovnom občerstvenie (čokoláda, musli, jablko).  

Vyhodnotenie:  7.5. 2023 hneď po ukončení dvojkola. 

Odmeny: Víťaz dostane pohár, 2. a 3. miesto je kniha.  

Štartovné:  55 € s občerstvením na celú sezónu. Dôchodcovia, zdravotne postihnutí a súrodenci 40 €. 

V prípade neúčasti na ktoromkoľvek dvojkole sa štartovné nevracia. Pri jednorazovej účasti 

sa platí 10 € s občerstvením. Štartovné od roku 2023 je 35 €. 

Rôzne:  Kapacita je 60 účastníkov spolu v oboch turnajoch.  

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

                              


