
 

 PROPOZÍCIE   

VIANOČNÉHO TURNAJA JEDNOTLIVCOV 

     STROPKOV 2022  

 

 
Organizátor:   Šachový klub Stropkov+Svidník a mesto Stropkov 
 
Termín a miesto:  Piatok, 30. 12. 2022,  9:00 hod. Sála kultúrneho strediska Stropkov  
 
Prezentácia:  8:30 – 08:50 v hracej miestnosti 

 
Rozhodca:   Eduard Paňko, Juraj Lažo a Eduard Paňko ml.  
 
Systém:   Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid, švajčiarskym systémom,  

2x 10 min.+3s., 9kôl, jeden turnaj pre všetkých – OPEN   
Pomocné hodnotenie: krátený Buchholz, plný Buchholz, vzájomný zápas, väčší počet 
výhier, postupové body.  
Pri dostatočnom počte prihlásených v kategóriách 6. – 8. bude sa hrať aj druhý 

samostatný turnaj 
  
Kategórie:    1.   OPEN    
                                 2.   Rating do 1750  
 3.   Rating do 1500        

 4.   Rating do 1250 
 5.   Bez ratingu 
 6.   Nar. 1.1.2008 a mladší bez ratingu, alebo max.1250 
 7.   Nar. 1.1.2011 a mladší bez ratingu, alebo max.1250 

8.   Nar. 1.1.2014 a mladší bez ratingu, alebo max.1250 
    
   Kategória platí pri účasti minimálne 5 hráčov.  

Organizátor však môže udeliť ceny aj pri nižšom počte v kategóriách 6. – 8. 
 
Občerstvenie:  Káva, čaj   

                 
Prihlášky:  na email: sachovyklub.spsk @ gmail.com do 28. 12. 2022,  

tel.:  0910 143 421  

Do prihlášky uveďte meno a priezvisko, dátum narodenia a klub alebo školu.  
   Zoznam hráčov bude uverejnený na webovej stránke www.stropkov-svidnik.chess.sk  

  
Štartovné: 4 € za súťažiaceho. Uhradiť na účet šachového klubu do 28.12.: 

VUB Svidník, IBAN: SK72 0200 0000 0000 1533 5612 

   
Neprihlásení účastníci uhradia vklad 6 € pokiaľ bude voľná kapacita na zaradenie do 

turnaja.  

   

Vyhodnotenie a ceny: Do 15 min. po ukonční poslednej partie turnaja budú odovzdané diplomy a vecné 

ceny pre troch najlepších v 8 kategóriách.   

 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných 

údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja  

na webovej stránke  podujatia a v propagačných materiáloch pre účely propagácie šachu. 

 
Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti. 
 
 
          Eduard Paňko           
               ŠK Stropkov+Svidník                 


