
   Šachový klub ŠK Slovan Bratislava 
 v spolupráci s mestom Vysoké Tatry 

 usporiadajú v dňoch  8.10. – 15.10.2017 

 
63. ročník medzinárodného šachového turnaja 

o Tatranský pohár 
 

OPEN Tatry 2017 
 

Miesto: Hotel ***+ Sorea Titris, Tatranská Lomnica 

Termín: 8.10. – 15.10.2017 
Systém: švajčiarsky na 9 kôl, tempo hry 90 min. na 40 ťahov a 15 min. do konca partie, bonifikácia 30 sekúnd na každý ťah. Ďalšie informácie 

sú v časti „Technické ustanovenia“, maximálny počet 250 hráčov. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet FIDE ratingu a získaných 
noriem. 

Prihlášky: zaslať najneskoršie do 31.8.2017 na adresu usporiadateľa, budú akceptované iba po úhrade vkladu. Za prihlášky po tomto termíne 
poplatok +5 €. Vzhľadom na obmedzenie počtu hráčov rozhoduje deň doručenia prihlášky a úhrady vkladu. Pri platbe za viaceré osoby 
v prihláške uveďte menovitý rozpis. Vklad prosíme poukázať na dole uvedenú banku, ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia.         
Po naplnení kapacity hotela Titris možno v prípade záujmu zabezpečiť ubytovanie v blízkom okolí. 

 

Program: nedeľa  8.10. 1300 – 1700  prezentácia 1800 – 2300  I. kolo 
 pondelok 9.10.   900 – 1400  II. kolo 1800 – 2300  III. kolo 
 utorok - sobota 10. – 14.10.    1800 – 2300  IV. – VIII. kolo 
 nedeľa 15.10.   900 – 1400  IX. kolo 1430 ukončenie, odovzdanie cien 
  

 Bleskový turnaj ( hracie tempo 2x5 minút, zápočet FIDE) v stredu 11.10. od 930 – 1230 (vklad 5 €). 
 

Vklady: Vzhľadom na cenovú politiku hotela Titris, ubytovaní účastníci  nad 55 rokov majú špeciálnu zľavu! Samostatne ubytovaní účastníci 
hradia len štartovný poplatok. 

 

Turnajový vklad s ubytovaním v hoteli Titris: 
 obsahuje ubytovanie, stravovanie a štartovné 

účastníci 
nad 55 r. 

účastníci 
pod 55 r. 

Štartovný poplatok 
(bez ubytovania 

a stravy v Titrise) 
GM, IM, WGM, WIM 220 250 0 

ELO FIDE >= 2350 240 270 20 
ELO FIDE >= 2200 260 290 30 
ELO FIDE >= 2000 270 300 40 

ELO FIDE < 2000 a hráči bez FIDE ratingu 280 310 50 
sprevádzajúce osoby 250 280 - 

deti 3-15 rokov hrajúce  210 25 
deti 3-15 rokov na prístelke nehrajúce  160 - 

 
 Ubytovanie účastníkov v hoteli Titris zahŕňa:  
  - ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – doplatok za 1-lôžkovú izbu  +55 €/pobyt, 
 - stravovanie – polpenzia (raňajky aj večera bufetový výber) začína 8.10. večerou a končí 15.10. raňajkami, 

 - parkovanie, bezplatný vstup do wellnes centra 1 hod. denne. 
 
Miestny ubytovací poplatok 1 €/deň (spolu 7 € za pobyt) sa bude uhrádzať individuálne pri registrácii v recepcii hotela. 

 Možný príchod o deň skôr (7.10.2017) – cena za ubytovanie, večeru a raňajky 31 € pre účastníkov nad 55 rokov a 36 € pre účastníkov 
do 55 rokov. Možnosť dokúpenia servírovaných obedov – cena 7,80 €/obed, za celý pobyt 54 €, deti 3-15 rokov 6,20 €/obed, za pobyt 
43 €. 

 

Ceny: Hlavné ceny spolu vo výške  2 300 €  
I. 500 € + pohár, II. 350 € + pohár, III. 250 € + pohár, IV. 200 €, V. 170 €, VI. 150 €, VII. 120 €, VIII 110 €, IX.-X. po 100 €,  XI–XV. po 50 €.  
Ceny pre kategórie spolu vo výške 700 € – ženy, seniori (=<1957), juniori (>=1999), rating do 2000, najlepší slovanista: v každej kategórii - I. 70 € + 
pohár, II. 40 €, III. 30 €. 

 Bleskový turnaj - spolu 250 €  I. cena 50 €, II. 40 €, III. 35 €, IV. 30 €, V. 25 €, VI. 20 €, VII.-VIII. 15 €, IX.-X. á 10 €. 

 
Prihlášky: RNDr. Igor Prívara, CSc.   alebo   Ing.Gustav Šturc 

Vrútocká 31, 821 04 Bratislava     Muškátová 8, 821 00 Bratislava  
tel.: +421 905 332 910      tel.: +421 903 787 151, +421 2 4569 1240  
e-mail: igor.privara@gmail.com     e-mail: sturc@slovan-bratislava.com 

 
 
 



 
    

www.slovan-bratislava.com 
 
 
 
Banka: Platba v EUR: ČSOB Bratislava, Krížna 46; číslo účtu (IBAN): SK45 7500 0000 0002 0268 9563; názov účtu: Šachový klub ŠK 

Slovan Bratislava; Swift: CEKO SK BXBRA; BIC: CEKOSKBX; ako variabilný symbol (referenciu platiteľa) uveďte svoj dátum 
narodenia (RR.MM.DD). Platby poštovou poukážkou iba na adresu usporiadateľov. 

 

Storno: storno poplatok za každú osobu ubytovanú organizátorom: 
 
  odhlásenie účasti - najneskôr 15 dní pred turnajom bude vrátený celý vklad 
    - 7-14 dní pred turnajom  20 € 
    - 3-6 dní pred turnajom  30 € 
    - 1-2 dní pred turnajom  40 € 
 
 K storno poplatkom sa prirátajú bankové poplatky, ak treba vrátiť úhradu na účet. 
 V odôvodnených prípadoch môže byť storno poplatok primerane znížený alebo odpustený. 
 

 
 

Technické ustanovenia 
 

Čakacia doba: Čakacia doba podľa čl. 6.6 písm. a/ Pravidiel FIDE je 1 hodina. 

Žrebovanie: Žrebuje sa podľa pravidiel FIDE pre turnaje hrané švajčiarskym systémom, programom SwissManager. Aplikuje sa zrýchlený 
(akcelerovaný) systém: 
- pred prvým kolom sa štartová listina rozdelí podľa ratingu na dve skupiny, 
- hráči v prvej skupine dostanú pridelený 1 fiktívny bod, hráči v druhej skupine 0 bodov, 
- program žrebuje dvojice súperov v 1.- 4. kole tak, ako keby mali hráči bodový stav rovný súčtu skutočne získaných 

a fiktívnych bodov,  
- počnúc 5. kolom sa fiktívne body anulujú a dvojice sa žrebujú podľa skutočne získaných bodov. 

 
Kritériá poradia: Pri rovnosti bodov budú hráči vyhodnotení v poradí podľa ďalších kritérií: 

1. upravený Buchholz (škrtá sa 1 najhorší, zarátanie plných bodov súpera), 
2. priemerný rating súperov, 
3. počet víťazstiev, 
4. úplný Buchholz (všetci súperi, zarátanie plných bodov súpera). 

 

Ceny: Hlavné ceny dostanú hráči na 1. - 15. mieste v konečnom poradí. Ceny sa nedelia. Ceny v kategóriách sú platné, iba ak 
v danej kategórii je najmenej 6 hráčov. Pri nižšom počte môžu byť ceny v tejto kategórii krátené. Súbeh cien je povolený. 
Všetky ceny nad 350 € podliehajú 19 % dani z príjmu. 

 
 

Doplňujúce informácie 
 

Poloha: Tatranská Lomnica je jedným z troch hlavných turistických centier Vysokých Tatier. Leží v nadmorskej 
výške 825 m na území Tatranského národného parku. Administratívno-správne je miestnou časťou mesta 
Vysoké Tatry. Vďaka svojej polohe v krásnej vysokohorskej prírode ponúka veľa možností pre šport, 
najmä na lyžovanie a turistiku. Neďaleko od hotela je múzeum Tanap-u a botanická záhrada s expozíciou 
tatranskej prírody. Medzi často navštevované športové a turistické miesta patrí najmä Skalnaté Pleso, 
kam vedie z Tatranskej Lomnice visutá lanovka. Nezabudnuteľným zážitkom je výlet lanovkou na 
Lomnický štít (2634 m). Ďalšie turistické centrá Vysokých Tatier, Starý Smokovec a Štrbské Pleso, sú 
dostupné tatranskou električkou. 

Parkovanie: Pre hotelových hostí i neubytovaných účastníkov turnaja je k dispozícii parkovisko pred hotelom. 

Pobyt so psom: Hotel neumožňuje ubytovanie so psom. 

Možnosti túr: Tatranská Lomnica je východiskom pre viaceré túry, napr. na Skalnaté pleso (a ďalej na Hrebienok a Téryho chatu alebo na 
chatu pri Zelenom plese a pre zdatnejších aj na Jahňací štít) alebo Bielovodskou dolinou na chatu pri Zelenom plese. Zo 
Starého Smokovca sa dá ísť cez Hrebienok na Sliezsky dom, Skalnaté pleso a viaceré vysokohorské chaty. Zo Štrbského 
plesa sú prekrásne túry na Popradské pleso (a ďalej na Hincove plesá a Kôprovú dolinu alebo Ostrvu), na vodopád Skok (a 
ďalej hore Mlynickou dolinou a späť Furkotskou dolinou), na Jánske pleso (ďalej na Kriváň), na Solisko (tam sa dá vyviesť aj 
lanovkou).  

Ďalšie možnosti: Hotel Titris má wellnes centrum a poskytuje aj saunu masáže (za poplatok). Ďalšie služby sú dostupné vo viacerých 
zariadeniach v Tatranskej Lomnici. 

 

 


