
 

ŠK Modra a JAVES, s.r.o. v spolupráci s mestom Piešťany a 
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.(SLK)  

 
Vás pozývajú na 

 

SLOVAKIA OPEN  PIEŠŤANY 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Riaditeľ turnaja:  Ján Kišon 
 
Rozhodcovia:    IA Tomáš Danada hlavný rozhodca 
    Martin Kuna  pomocný rozhodca  
    Ema Romanová  pomocný rozhodca 
 
Miesto:   Palace Ballroom  na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch 
 
Termín:   11.07. – 18.07.2022 
 
Systém:   Otvorený medzinárodný A a B turnaj, kde spolu hrajú muži aj ženy.  A turnaj 

je určený pre hráčov s Elom 2100 a vyšším, B turnaj je určený pre hráčov s 
Elom 2099 a nižším. Švajčiarsky na 9 kôl Tempo Open A,B je 90 min. na 40 
ťahov a 30 min. do konca partie s bonifikáciou 30 sekúnd na každý ťah. 
Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet FIDE ratingu a získaných noriem. 
Ďalšie informácie sú v časti Technické ustanovenia. 

 
Prihlášky:   Doručiť najneskôr do 3.7.2022 prostredníctvom vyplneného formulára, ktoré 

budú akceptované iba po úhrade vkladu štartovného. Za prihlášky doručené po 
tomto termíne si účtujeme príplatok 10 € k štartovnému, a negarantujeme ceny 
ubytovania, ktoré sa môžu zmeniť. Ubytovanie v hoteloch SLK (Slovenské 
liečebné kúpele), ktoré sú v ponuke ubytovania si každý účastník rieši 
individuálne buď telefonicky na tel. +421337757733, alebo prostredníctvom 
mailu: res.pn@sk.ensanahotels.com. Pri objednávke je potrebné použiť 
jedinečný kód na registráciu PNSACH2022. Kód je uvedený aj v časti 
ubytovanie. V prípade naplnenia kapacity prihlásených, o zaradení hráča do 
turnaja rozhoduje deň úhrady vkladu. Vklad prosíme poukázať na dole 
uvedenú banku, ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare 
RRRRMMDD. Pri platbe za viaceré osoby do poznámky uveďte menovitý 
rozpis osôb. 
 

Štartovné:  Rating     Vklad 
    

Open A 
   GM, IM,WGM, WIM, FIDE > 2400   0€ 
   FM     20€ 

FIDE 2300 ÷ 2399   30€  
   FIDE 2200 ÷ 2299   40€ 
   FIDE 2100 ÷ 2199   50€ 
   FIDE <2100    100€ len individuálne prípady  
    

Open B    
 S FIDE ratingom              30€ 

   Bez FIDE ratingu   40€ 
  

https://www.ensanahotels.com/360grad/esplanade/index_sk.html
https://forms.gle/isQWq1dXZVfv6pmw7
mailto:res.pn@sk.ensanahotels.com


 

Program:   pondelok 11.07.  10:00 - 14:00  prezentácia  
       15:30  otvorenie  
       16:00  1.kolo A,B 

utorok   12.07.  10:00  2.kolo A,B 
  streda   13.07.  10:00  3.kolo A,B 

       16:00  4.kolo A,B 
   štvrtok   14.07.  09.00      5.kolo A,B  
   piatok   15.07.  09.00      6.kolo A,B 

16:00  rapid turnaj 
   sobota   16.07.  09:00  7.kolo A,B 

18:00 živý šach v kúpeľnom parku 
s grilovačkou   

nedeľa   17.07.  09:00  8.kolo A,B 
       18:00   ochutnávka vín 
   pondelok 18.07.  09:00     9.kolo A,B 

  
30 min po skončení poslednej partie vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 

 
Ceny:   Celkový cenový fond 7000 €, 
   Finančné ceny v OPEN A turnaji spolu vo výške 5000 € 
   I. 1500€  II. 800€  III. 600€  IV. 400€  V. 300€ VI.- VIII. 200 IX-X. 100€ 

Ženy                          I.100€  II.70€  III.30€   
   Mládež do 23 rokov I.100€  II.70€  III.30€ (1999 a mladší) 

Seniori nad 60 rokov I.100€ II.70€  III.30€ (1962 a starší) 
 

Hlavné vecné ceny v OPEN B turnaji spolu vo výške 1000 € 
I. 300€  II.200€  III.150€  IV. - X.50€ 

   Vecné ceny vo forme poukážky v Open B turnaji spolu vo výške 1000€ 
   rating 1901 - 2100    vecné ceny v hodnote I.100€, II.70€, III.30€ 

rating 1701 - 1900    vecné ceny v hodnote I.100€, II.70€, III.30€ 
rating 1501 - 1700    vecné ceny v hodnote I.100€, II.70€, III.30€ 
rating 1301 - 1500    vecné ceny v hodnote I.100€, II.70€, III.30€ 
rating do 1300    vecné ceny v hodnote I.100€, II.70€, III.30€ 

 
Vedľajšie vecné ceny v kategóriách turnaja Open B budú vo forme 
poukážky na nákup v šachovom obchode 
https://www.sachovepomocky.sk/ od spoločnosti JAVES, s.r.o.  
Podmienkou odovzdania ceny je osobná účasť na Slávnostnom 
vyhlásení výsledkov a následnom fotení víťazov turnaja.  
Ceny v kategóriách sú platné, iba ak v danej kategórii súťažilo 
najmenej 6 hráčov. Pri nižšom počte môžu byť ceny v tejto kategórii 
krátené, alebo zrušené.  
Súbeh cien je povolený.  

 
Každý účastník obdrží celoročnú 15 % zľavu na nákup v šachovej 
predajni https://www.sachovepomocky.sk/ od spoločnosti JAVES, s.r.o 

 
  

https://www.sachovepomocky.sk/
https://www.sachovepomocky.sk/


 

Rapid turnaj  
 

 
Termín: 15.7.2022  16:00 

 
Systém: Švajčiarsky na min. 7 kôl, hracie tempo 2x10min + 5s za ťah, zápočet FIDE 

 
Vklad:  15€ 

 
Ceny:  Cenový fond 600 + vecné ceny podľa poradia 

I. 300€  II.200€  III.100€  
 

Ponuka ubytovania v Slovenských liečebných kúpeľoch a.s. 
pri objednávke vybraného ubytovania použite kód PNSACH2022 

 
Variant 1: Vila Trajan / Hotel Jalta**    

 
• Ubytovanie s raňajkami DBL izba štandard 72 EUR/izba/noc  
• Ubytovanie s polpenziou DBL izba štandard 92 EUR/izba/noc 
• Ubytovanie s raňajkami SGL izba štandard 64 EUR/izba/noc 
• Ubytovanie s polpenziou SGL izba štandard 72 EUR/izba/noc  
• Ubytovanie zahŕňa vstup do Premiere fitness a 50% zľavu pre vstup do 

hotelových bazénov + jeden vstup gratis na kúpalisko EVA 
 

Variant 2: Splendid Ensana Health Spa Hotel*** , krídlo Grand 
 

Ubytovanie ALL Inclusive DBL izba štandard 150 EUR/izba/noc   
Ubytovanie ALL Inclusive SGL izba štandard 90 EUR/izba/noc 
Dieťa: 
0-6 – zdarma  
6-12 – 20 EUR/osoba/noc  
12-18 – 25 EUR/osoba/noc  

All Inclusive pobyt obsahuje hotelové ubytovanie s plnou penziou s 
možnosťou občerstvenia v  lobby hotela počas dňa  

 občerstvenie pri bazéne počas celého dňa zmrzlina, nápoje, zdravé slané & 
sladké občerstvenie  

 čapované pivo a lokálne víno od 11:00 - 20:30 hod.  
 vstup do vnútorného a vonkajšieho bazéna hotela s originálnou pieskovou 

plážou, k dispozícii  šatne,osušky aj slnečné lehátka  
 animačný program pre deti s bohatou ponukou aktivít s profesionálnou 

lektorkou doplnený mini diskotékou a množstvom zaujímavých hier pre deti 
vo vonkajších i vnútorných priestoroch (počas víkendov a školských 
prázdnin) 

 Zľava 10% na jednu kúpeľnú procedúru pre dospelú osobu v Balnea Health 
Spa 

 
  

https://www.ensanahotels.com/vila-trajan/sk
https://www.ensanahotels.com/jalta/sk
https://www.ensanahotels.com/splendid/sk


 

Variant 3: Esplanade Ensana Health Spa Hotel****, krídlo Alameda 
 

Ubytovanie s raňajkami DBL izba štandard 115 EUR/izba/noc 
Ubytovanie s raňajkami  SGL izba štandard 105 EUR/izba/noc  
Ubytovanie s polpenziou  DBL izba štandard 155 EUR/izba/noc 
Ubytovanie s polpenziou  SGL izba štandard 125 EUR/izba/noc  
Ubytovanie zahŕňa vodný a saunový svet a Premiere fitness + sauny a 
bazény so šlapacími bicyklami  
 

Variant 4: Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel***** 
 
Ubytovanie s raňajkami DBL izba komfort 180 EUR/izba/noc  
Ubytovanie s raňajkami SGL izba komfort 170 EUR/izba/noc   
Ubytovanie s polpenziou DBL izba komfort 230 EUR/izba/noc 
Ubytovanie s polpenziou SGL izba komfort 195 EUR/izba/noc    
Ubytovanie zahŕňa vstup do wellness sveta a vstup do Premiere fitness  

 
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., poskytuje  na všetky nadštandardné služby 

spojené s pobytom a s procedúrami 15 % zľavu, ktorú môžu využiť buď účastníci alebo 
sprievodné osoby. 

 
Mestská daň:  Mestská daň nie je zahrnutá vo vyššie uvedenej cene a musí sa k nej pripočítať. 

Hotel vyžiada platbu  mestskej dane od klienta pri príchode vo výške 1,50 EUR 
na osobu a deň.   

 
Prihlášky: Prosím vyplňte prihlasovací formulár. V prípade otázok prosím využite 

kontakty nižšie:  
Tomáš Perička tel.: +421 908 370 268 e-mail: podujatia.skmodra@gmail.com 
Ján Kišon  tel.: +421 949 364 826 e-mail: podujatia.skmodra@gmail.com 

 
Banka:  Mbank  SK84 8360 5207 0042 0588 7037 
 
Technické ustanovenia: 
 
Čakacia doba: Čakacia doba podľa čl. 6.6 písm. a/Pravidiel 

FIDE je 60 min 
Žrebovanie:  Švajčiarsky systém, programom swissManager.  
Pomocné hodnotenie:  

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

Všetky záležitosti týkajúce sa pravidiel hry sú v právomoci hlavného rozhodcu. 
Rozhodnutia hlavného rozhodcu počas trvania turnaja sú konečné. 

 
 

Prihlásením sa do turnaja, účastník súhlasí s výrobou audio a 
videozáznamov a fotografií a ich použitím na propagáciu. 

 
 
 

https://www.ensanahotels.com/thermia-palace/sk
https://forms.gle/SQLazEU4wn2x2vwy7


 

Sponzori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


