
 

 
 

 

Nitriansky šachový klub pod záštitou primátora mesta Jozefa Dvonča 
usporiada dňa 9.9.2017 10. ročník šachového turnaja 

 

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA NITRA 
 

 

Miesto konania:  Dom Matice slovenskej Nitra, Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra 

Spoluorganizátor: Šachový zväz Nitrianskeho kraja 

Informácie:   www.nsk.livechess.sk, www.chess.sk 

Riaditeľ turnaja:   PaedDr. Dušan Danko 

Rozhodcovia:   L. Šimončič, F. Zelovič, M. Kuna, K. Chrenko 

Systém hry:   Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 9 kôl podľa pravidiel FIDE pre 

RAPID šach, tempo hry 2 x 15 minút / partia. O poradí rozhoduje počet 

bodov, Buchholz, upravený Buchholz (bez jedného najhoršieho výsledku), 

postupové body, počet výhier. Výsledky sa neposielajú na zápočet FIDE. 

Cenový fond:   1. miesto 100 € a pohár 4. miesto 50 €  7. miesto 20 € 

2. miesto 70 €   5. miesto 40 €  8. miesto 20 € 

3. miesto 60 €   6. miesto 30 €  9. miesto 10 € 

Najlepší senior (nar. 1957 a skôr): 20 €,   najlepšia žena: 15 €, 

najlepší junior (nar. 2002 a neskôr): 15 €,  najlepší hráč NŠK Nitra: 10 €, 

 najlepší hráč s ratingom do 1900: 15 €. 

 Cenový fond spolu 475 €.  Ceny sa nekumulujú a nedelia. 

Prihlášky:   Všetci  účastníci  musia  byť prihlásení do 07.09.2017. Usporiadateľ 

negarantuje, že bude akceptovať prihlášky po tomto termíne. Každá dvojica, 

okrem hráčov NŠK Nitra prinesie šachovú súpravu a šachové hodiny. 

Registrácia: František Zelovič, mobil: 0907/783 777, email: fzelovic@gmail.com  

     

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií a časového rozpisu! 

 

Štartovné:  5 € za hráča, 3 € - juniori (nar. 2002 a neskôr), seniori (nar. 1957 a skôr), ženy 

0 € hráči s ELO 2300 a viac podľa aktuálnej ELO listiny k 1.9.2017 

Pre prihlásených po termíne sa zvyšuje vklad o 2 €. 

Vklad do turnaja je potrebné uhradiť pri prezentácii. 

 

Časový plán:   08,15 – 08,45 hod prezentácia, otvorenie 

09,00 – 12,00 hod   1.- 5. kolo 

12,00 – 12,30 hod  obedná prestávka (po skončení 5. kola) 

12,30 – 15,00 hod  6. - 9. kolo 

15,15 –   vyhodnotenie 
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