
Šachovo-lukostrelecký denný tábor s turnajmi                 

17.7.2023 - 21.7.2023 v Bratislave 

Kde:   Nemecký kultúrny dom, Barónka 3, Bratislava  

Tréneri, rozhodcovia a animátori:  Martin Hunčár, Jonatán Pavelka a ďalší. 

 

Pre koho: Turnaj A otvorený pre všetky vekové kategórie, B turnaj pre deti a mládež vo veku 6-18 rokov, 

ktoré majú radi šach a chcú sa naučiť strieľať z luku.  

 

Program: Súčasťou tábora je doobedňajší turnaj pre deti, poobedňajší tréning a rôzne nešachové aktivity 

a hry s dôrazom na lukostreľbu. 

 

Pohár strelca „A“ – Turnaj so zápočtom na FIDE štandard s ratingom 1000-1799. 9 kôl, tempo 30 min/partiu + 

30 sek/ťah. Každý deň doobeda dve kolá, posledný deň jedno kolo.  Pre max. 16 najlepších prihlásených hráčov 

registrovaných v šach. zväze. 

 

Pohár strelca „B“ - Turnaj bez zápočtu na FIDE, pre neregistrovaných hráčov a tých registrovaných 

v šachovom zväze, ktorí nebudú hrať v A turnaji. Každý deň doobeda dve dvojkolá, posledný deň jedno dvojkolo. 

Spolu 18 kôl tempom 25 min/partiu.  
 

Pohár bleskového strelca „C“ Po odohratí turnajov „A“ a „B“ bude 21.7. 9 kolový blitz turnaj so zápočtom na 

FIDE len pre registrovaných hráčov s tempom 4 min/partiu +2 sek/ťah. Deti, ktoré nechcú alebo nie sú 

registrované v šachovom zväze hrajú namiesto tohto turnaja simultánku so Šachuľkom Matovým. 

Pohár lukostrelca – Vyhodnotenie lukostreľby bude prebiehať nezávisle od šachového turnaja.  

 

Najlepší šacholukostrelec. Pohár získa hráč, ktorý získa najviac kombinovaných bodov za šachové turnaje a 

lukostreľbu. 

 

Predbežný denný program:   

8:15 - 8:45  Príchod (v prípade potreby individuálna dohoda, dá sa aj skôr)  

9:00 - 12:15      Šachové partie medzi deťmi – turnaj A, turnaj B, medzi partiami desiata 

12:30 – 13:15     Obed v Biviu 

13:15 – 15:15     Lukostreľba a iné nešachové hry v areáli amfiteátra a v lese. Zábava so Šachuľkom Matovým, 

Jožkom Šprtovským a Patrikom Patom.  

15:15 – 16:15      Šachový tréning – zvlášť pre deti z turnaja „A“ a pre turnaj „B“ zábavnou formou 

16:15 -16:45      Hry v Nemeckom kultúrnom dome (šachové i nešachové). V tomto čase si rodičia vyzdvihujú 

deti (v prípade potreby individuálna dohoda)  

 

Cena tábora:     150€ (vrátane obedov, odborného dohľadu, občerstvenia, pohárov a odmien)  

 

Maximálna kapacita:   Hráči s FIDE ratingom nad 1300 v štandarde k 1.4. 2023 majú účasť istú, rozhoduje 

poradie prihlásenia až do naplnenia kapacity 16 hráčov, hráčom s nižším ratingom môže byť udelená divoká 

karta v prípade nenaplnenia kapacity. B turnaj je obmedzený kapacitou hlavnej sály Nemeckého kultúrneho 

domu.  

 

Prihlášky a informácie: Organizuje Martin Hunčár, huncar.martin@gmail.com, 0903440480 



 
 

 



 

 



 

 

 


