Podujatie sa uskutočňuje s podporou
Šachového zväzu Nitrianskeho kraja
Partneri: www.polemag.sk a www.simsim.sk

6. ročník
Otvorených
Majstrovstvá okresu Topoľčany
v rapid šachu

FIDE RAPID

Memoriál Jána Chudého
(Ján Chudý bol jedným zo zakladateľov klubu v Topoľčanoch v roku 1964)

Turnaj so zápočtom na FIDE RAPID Rating

Motto:
Termín:

„Nakoniec všetko skončí na zákone, že silu umu zdolá sila zrád,
v partii často vyhrávajú kone, jedine kráľ však môže dostať mat.“ – Miroslav Válek

3. júla 2022 (nedeľa) od 13:00 do 19:05
4. júl v pondelok Bleskový turnaj (19:30 - 22:30; Cenový fond: 400 €);
2. až 5. júla: 6. ročník TOPOĽČANY SIM-SIM TOUR Šampionát Amatérov (Cenový fond: 10.500 €)

Organizátor:

Topoľčiansky šachový klub

Miesto:

Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany (mapa)

Organizačný výbor:

FA Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (sasariabov@gmail.com)
IA Martin Dobrotka (FIDE ID 14900645) – hlavný rozhodca
FA Rebeka Nadzamová (FIDE ID 14923076) - rozhodkyňa

Právo účasti:

Otvorený rapid turnaj aj pre hráčov mimo okresu Topoľčany. Prví traja hráči z okresu Topoľčany
postupujú do krajského kola. Viac info na ďalšej strane.

Hrací systém:

Švajčiarsky systém na
hracím tempom
na partiu
podľa pravidiel FIDE pre rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov. Čakacia doba je 10 minút od
začiatku kola. Turnaj sa počíta na FIDE Rapid ratingovanie.

Cenový fond:

V súhrne: 800

9 kôl

2 x 10 min + 3 sek/ťah

€ (z toho 675 € finančné ceny; pre 30 ocenených)

1. miesto – 120 €
2. miesto – 90 €
3. miesto – 70 €

4. miesto – 60 €
5. miesto – 50 €
6. – 10. miesto – 25 €

Majster okresu Topoľčany: 1. miesto: 15 € + 3x pohár a medaile
Prihláška cez QR kód
Kategória seniori – 3 miesta (1957 a starší) – I. 25 €, II. a III. vecné ceny
Kategória do 14 rokov – 3 miesta (2007 a mladší) - vecné ceny
Kategória rating do 2000 vrátane – 3 miesta - I. 25 €, II. 20 €, III. 15 €
Kategória rating do 1800 vrátane – 3 miesta - I. 25 €, II. 20 €, III. 15 €
Tombola - 5 miest - vecné ceny + špeciálna cena (Podrobnosti o stranu nižšie.)
Súbeh viacerých cien je povolený s výnimkou súbehu naprieč ratingovými kategóriami.

Štartovné:

12 € - hráči hrajúci MSR amatérov
13 € - mládež do 14 rokov (r. 2008 a ml.), seniori (r. 1957 a st.), ZŤP a ženy
15 € - ostatní
Rodiny s aspoň jedným hrajúcim rodičom a dvoma deťmi (alebo tromi hrajúcimi deťmi) majú zľavu 15% na štartovnom.

Prihláška:

Emailom na sasariabov@gmail.com do nedele 19. júna 2022 alebo cez google formulár.
Prihláška po termíne je s navýšením štartovného o 3 €; prihláška po piatku 24. júni 2022 je
s navýšením štartovného o 6 € (oboje okrem hráčov hrajúcich Amatérov). Informácie
k prihláške aj cez 0911 478 959. Zoznam prihlásených je uvedený na stránkach chess-results.

Hodnotenie:

Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje 1. Stredný Buchholz bez súpera
s najnižším počtom bodov 2. Buchholz 3. Počet výhier 4. Vzájomné partie 5. Žreb, a to v prípade potreby
určenia medailovej pozície v rámci okresu Topoľčany.

Časový plán:

3. júla 2022 (nedeľa) – Memoriál J. Chudého
Prezentácia
11:30 – 12:30
Otvorenie podujatia
12:45 – 12:55
1. – 5. kolo
13:00 – 16:00
Prestávka na guláš
15:50 – 16:15
6. – 9. kolo
16:15 – 18:40
Vyhodnotenie
18:50 – 19:05
Kvíz prezentácia
19:45 – 20:00
Kvíz
20:10 – 21:40

Cenový fond:

4. 7. 2022 (pon) – Bleskový turnaj počas Šamp. amatérov
Prezentácia
18:45 – 19:20
Priebeh turnaja 1. – 11. kolo
19:30 – 22:15
Vyhodnotenie
22:20 – 22:30

Viacero cien môže kumulovať aj jeden hráč. Kategóriu rating možno kumulovať
s hlavnými cenami. Naprieč kategóriami ratingu sa však ceny nekumulujú.
(z toho 675 € finančné ceny).
Celkovo 30 ocenených.

Doprava:

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto
9. miesto
10. miesto

Hlavný turnaj
120 €
90 €
70 €
60 €
50 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €

Tombola

5x vecné ceny

1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Majster okresu
15 € + Pohár, medaila
Pohár, medaila
Pohár, medaila
Rating do 2000
25 €
20 €
15 €
Seniori
25 €
Vecná cena
Vecná cena

Rating do 1800
25 €
20 €
15 €
Do 14 rokov
Vecná cena
Vecná cena
Vecná cena

sobota 4. júla 2022
*Košice ( ) 05:57 – Leopoldov 11:02
Leopoldov ( ) 11:37 – Topoľčany 12:28
Žilina ( ) 08:30 – Prievidza 10:00
Prievidza ( ) 10:28 – Topoľčany 11:29
Banská Bystrica ( ) 07:50 – Nitra 09:30
Nitra ( ) 10:12 – Topoľčany 10:58
Bratislava ( ) 10:00 – Topoľčany 12:10
Nové Zámky ( ) 09:15 – Topoľčany 10:58
Prievidza ( ) 10:28 – Topoľčany 11:29

Možnosti ubytovania: Internát – 10,70 € os/noc – 100 m
Hotel Kopačka – 20 € os/noc (dvojky, trojky, štvorky) – 300 m
Penzión Batavya – 18 € os/noc (dvojky, trojky, štvorky) – 350 m

Strava:

Možnosť objednania chutného kotlíkového Hovädzo-bravčového gulášu 4,90 €

Právo účasti (bližšie):

Do majstrovstiev okresu budú započítaní členovia klubov topoľčianskeho okresu, jednotlivci s trvalým bydliskom v
topoľčianskom okrese („okresní hráči“). Turnaj sa hrá zároveň ako otvorený rapid turnaj aj pre šachistov z iných
okresov Nitrianskeho kraja, príp. z iných krajov Slovenska, ktorí nebudú mať právo postupu na Majstrovstvá
Nitrianskeho kraja.
Prví traja najlepšie umiestnení okresní hráči v rámci poradia majstrovstiev okresu získavajú právo postupu na krajské
majstrovstvá – v prípade, že sa táto súťaž v danom ročníku bude organizovať. Ďalší umiestnení okresní hráči v rámci
celkového poradia majstrovstiev okresu sa stávajú náhradníkmi postupujúcich. Najlepšie umiestnený okresný hráč v
rámci Majstrovstiev okresu získa titul Majster okresu pre daný rok.

Víťazi predchádzajúcich
ročníkov:

Bankový kontakt:

2017: FM Zetocha Claudiu; spolu 33 hráčov (poradie TO 2. Bojda, 8. Bielik, 11. Marko)
2018: GM Mikuláš Maník; spolu 55 hráčov (poradie TO 6. Marko, 7. Bojda, 16. Kovaľ)
2019: IM Alvir Aco (Rakúsko); spolu 86 hráčov (poradie TO 4. Bojda, 5. Bielik, 6. Jančo)
2020: FM Samir Sahidi; spolu 42 hráčov (poradie TO 9. Bielik, 23. Moravčík, 24. Chudý)
2021: GM Mikuláš Maník; spolu 117 hráčov (poradie TO 12. Kleman, 32. Brida, 34. Riabov)

Topoľčiansky šachový klub
IBAN: SK37 8330 0000 0020 0182 1504
SWIFT: FIOZSKBAXXX
Informácia pre adresáta: Memoriál + Meno a priezvisko hráča
Platba vopred urýchľuje registráciu a včasný začiatok turnaja. Účastníci s uhradenými
poplatkami budú prednostne vybavení.

www.polemag.sk

Riešenia pre komunikáciu v roamingu a GPS monitoring.
Bezplatné prichádzajúce hovory aj mimo EÚ a lacné dáta.
www.simsim.sk

Komentované šachové prenosy riadené režisérom s viacerými
kamerami z hracej sály.

Youtube kanál ChessCookie

