
     Račiansky šachový superturnaj a denný tábor  

      Stará jedáleň, Pekná cesta 3020, Bratislava      20.2.-24.2. 2023 

Organizuje: Martin Hunčár z Bratislavskej šachovej akadémie. Turnaje a voľné aktivity so šachovými 

trénermi, hráčmi a animátormi pre deti a mládež od 7-20 rokov. 

Nástup a ukončenie každý deň od 8:15 do 8:45, o 9:00 sa už začína hrať. Vyzdvihnutie každý deň od 16:30 

do 16:45 (ak potrebujete kvôli vašej práci ráno skôr a poobede neskôr, dajte vedieť). Strava: obed 12:15 – 

13:00, plus každodenné občerstvenie - čokoládka, musli tyčinky a ovocie. 

Program: súťaže, lukostreľba, videá a fotky so Šachuľkom Matovým a Patrikom Patom a ďalšie zaujímavé 

hry vnútri i vonku.  

Analýza so „supertrénerom“: Vybraní mládežníci z A turnaja analyzujú niektoré partie z A a B turnaja 

v malých skupinách s ostatnými hneď po skončení dvojkola do začatia obeda. 

Tréningy: streda 22.2. o 15:45 – A skupina: D. Schwarz (do 17:45), B skupina: J. Pavelka (do 16:45),  

„Champions“ – 7 kolkový štandard FIDE švajčiarskym systémom (v prípade ôsmych účastníkov kruhový) 

s ratingom od 1800 s prípadným udelením divokej karty organizátorom niekomu s nižším ratingom. 

Rozhodca: Hunčár, 80 min/partiu + 30 sek/ťah. V pondelok jedno kolo, utorok-štvrtok dve kolá. O poradí 

rozhoduje: 1. počet bodov, 2. bucholz, 3. Vzájomná partia 4. Priemerné elo súperov. Čakacia doba 30 

minút. Účastníkom nie je zabezpečený sprievodný program tábora. Cez obednú prestávku majú osobné 

voľno do začatia ďalšieho kola. Platia štartovné 90 Eur/osobu za tento 4-dňový turnaj vrátane obedov 

a občerstvenia. Cenový fond: pohár a 1. miesto 100 Eur, 2. miesto 50 Eur, 3. miesto kniha. 

„A“– 12 kolový štandard FIDE švajčiarskym systémom s ratingom od 1200 do 1799, Pondelok-štvrtok 

(20.2.-23.2.) rozhodca: Hunčár, 35 min/partiu + 30 sek/ťah. Denne 3 kolá. O poradí rozhoduje: 1. počet 

bodov, 2. bucholz, 3. Vzájomná partia 4. Priemerné elo súperov. Na každého čaká 6 súperov. Po vylosovaní 

sa hrá dvojkolo s tým istým súperom (raz bielymi a raz čiernymi). Čakacia doba 30 minút. Hráči s ratingom 

od 1200-1400 sa rozhodnú medzi A a B turnajom. Vo výnimočnom prípade môže udeliť organizátor divokú 

kartu aj hráčovi s nižším ratingom alebo hráčovi, ktorý je už dospelý a nie je súčasťou tábora. Cenový fond: 

pohár a knihy pre troch najlepších. 

„B“– 12 kolový štandard FIDE švajčiarskym systémom s ratingom od 1000 do 1400, Pondelok-štvrtok 

(20.2.-23.2.) rozhodca: Hunčár, 35 min/partiu + 30 sek/ťah. Denne 3 kolá. O poradí rozhoduje: 1. počet 

bodov, 2. bucholz, 3. Vzájomná partia 4. Priemerné elo súperov. Na každého čaká 6 súperov. Po vylosovaní 

sa hrá dvojkolo s tým istým súperom (raz bielymi a raz čiernymi). Čakacia doba 30 minút. Hráči s ratingom 

od 1200-1400 sa rozhodnú medzi A a B turnajom. Cenový fond: pohár a knihy pre troch najlepších. 

„C“ – 12 kolový štandard bez zápočtu na FIDE aj pre neregistrovaných hráčov švajčiarskym systémom 

(s max. FIDE ratingom 1000).  Pondelok-štvrtok (20.2.-23.2.) rozhodca: Pavelka, 35 min/partiu + 30 

sek/ťah. Denne 3 kolá. O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. bucholz, 3. Vzájomná partia 4. Priemerné elo 

súperov. Na každého čaká 6 súperov. Po vylosovaní sa hrá dvojkolo s tým istým súperom (raz bielymi a raz 

čiernymi). Čakacia doba 30 minút. V prípade, že partie skončia skôr ako v A a B turnaji, analyzujú alebo 

trénujú v inej miestnosti s Jonatanom Pavelkom, prípadne kreslia a súťažia o najkrajšiu maľbu na tému 

„šach“ alebo hrajú iné spoločenské hry. Cenový fond: pohár a knihy pre troch najlepších. 



 

„D“ – 9 kolový rapid na FIDE 24.2. 10 min/partiu+5 sek/ťah, registrácia od 8:15 do 8:45, turnaj skončí do 

16:15. Rozhodca: Hunčár. O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. bucholz, 3. Vzájomná partia 4. Priemerné 

elo súperov. Čakacia doba je 10 minút. Cenový fond: knihy pre troch najlepších. 

„E“ – 9 kolový rapid bez zápočtu na FIDE 24.2. - pre deti neregistrované v kluboch alebo s ratingom max. 

do 1100. 10 min/partiu+5 sek/ťah., rozhodca Pavelka. Registrácia od 8:15 do 8:45, turnaj skončí do 16:15. 

O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. bucholz, 3. Vzájomná partia 4. Priemerné elo súperov. Čakacia doba 

je 10 minút. Cenový fond: knihy pre troch najlepších. 

„F“ – 9 kolový blitz na FIDE 20.2. 3 min+2 sek (registrácia od 16:30 do 16:45 aj pre tých, ktorí nie sú účastní 

tábora), predpokladaný koniec 18:45. Rozhodca: Strelbitská Oleksandra.Tento turnaj nie je povinný pre deti 

v tábore. O poradí rozhoduje: 1. počet bodov, 2. bucholz, 3. Vzájomná partia 4. Priemerné elo súperov. 

Cenový fond: pohár a knihy pre troch najlepších. 

Koľko sa platí: Celý tábor vrátane štartovného vo všetkých turnajoch, obedov a občerstvenia, prednášok 

i analýz a dohľadu nad deťmi je 150 Eur/týždeň. Turnajov D, E a F sa môžu zúčastniť aj tí, ktorí nie sú 

súčasťou tábora bez vekového obmedzenia. Za ktorýkoľvek z týchto sprievodných turnajov sa platí 8 Eur 

(dôchodcovia a invalidi 4 Eur). Pri rapid turnajoch 24.2. si účastníci môž u objednať pri registrácii pizzu na 

obed za 7 Eur. Účastníci turnaja „Champions“ si v prípade účasti na blitz alebo rapid turnaji platia 

štartovné. Informácie a prihlášky: Martin Hunčár. huncar.martin@gmail.com    tel: 0903440480 

  

                          


