
Šachový klub Modra  

vás pozýva na podujatie 

 

Jarná prázdninová šachová Modra 2023 

 

20. februára až 24. februára 

 

 

Program festivalu: 
 

20.02. -22.02. Slovakia Open “O pohár Ľudovíta Štúra 2023” 

 

22.02. - 24.02. Sústredenie s veľmajstrom Csabom Baloghom 
 

 

 

Informácie k turnaju  

Slovakia Open  “O  pohár Ľudovíta Štúra 2023”:  
 

Riaditeľ turnaja: Ján Kišon 

 

Hlavný rozhodca: Tomáš Perička  

 

Miesto: Hotel Sebastian u Hoffera - Dukelská 4, Modra 

 

Právo účasti: Registrovaný hráči s ratingom maximálne 2399 (k 01.02.2023).  

Každý hráč musí mať v deň začiatku turnaja pridelené FIDE ID. 

 

Systém hry: Švajčiarsky na 6 kôl podľa pravidiel FIDE, tempo hry 60 minút na partiu plus 

30 sekúnd na každý ťah. Čakacia doba podľa čl. 6.7.1 pravidiel FIDE je 30 minút.  

Výsledky budú zaslané na zápočet na LOK SR a na RTL FIDE.  

Pomocné hodnotenie: 1.upravený buchholz (bez najhoršieho výsledku), 2.vzájomný zápas, 

3.počet víťazstiev, 4. buchholz, 5. Armagedon (v prípade že ide o ceny).  

Všetky záležitosti týkajúce sa pravidiel hry sú v právomoci hlavného rozhodcu. 

Rozhodnutia hlavného rozhodcu počas trvania turnaja sú konečné.  

 

Štartovné: 30€ za hráča  

 

Cenový fond: 700€ 

1.miesto 200€ + pohár pre víťaza turnaja, 2.miesto 150€, 3.miesto 100€ + vecné ceny podľa 

poradia. 

 

Podmienkou získania cien je osobná účasť na záverečnom vyhodnotení. 
 



Všeobecné informácie: 
 

Ubytovanie:  Hotel Sebastian u Hoffera - Dukelská 4, Modra 

   
 

2-lôžková izba s raňajkami    55,- €  

2-lôžková izba s polpenziou / 1 os.  65,- € 

2-lôžková izba s polpenziou / 2 os.   75,- € 

2-lôžková izba s plnou penziou / 1 os.   75,- € 

2-lôžková izba s plnou penziou / 2 os.  85,- € 

Apartmán  85,- € 

 

Rekreačný alebo akýkoľvek iný poukaz je možné si riešiť priamo s ubytovateľom za 

cenníkové ceny poskytovateľa ubytovania. 

 

 

Prihlášky: Tomáš Perička, +421 908 370 268, tomas.pericka@gmail.com 

Poplatky treba uhradiť na účet  Mbank  SK84 8360 5207 0042 0588 7037 

Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. 

Prihlášku treba poslať najneskôr do 15.02.2023. Prihlášky budú akceptované po úhrade 

vkladu. Za prihlášky doručené po tomto termíne účtujeme poplatok +5 € v prípade prihlášky 

do turnaja a + 10€ v prípade prihlášky sústredenia.V prípade väčšieho počtu prihlásených, 

o zaradení hráča do turnaja a rezervácií ubytovania rozhoduje deň úhrady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jarná prázdninová šachová Modra 2023 

Harmonogram podujatia: 

 
 

 

 

 

 

Pondelok 20.02. 
11:00 - 12:30 prezentácia 

13:00 - 16:00 1.kolo 

17:00 - 20:00 2.kolo 

 

Utorok 21.02. 

09:00 - 12:00 3.kolo 

13:00 - 16:00 4.kolo 

17:00 - 20:00 5.kolo 

 

Streda 22.02. 

09:00 - 12:00 6.kolo 

cca 12:30 vyhodnotenie* 

* vyhodnotenie sa uskutoční približne 15 minút po skončení poslednej partie 

 

14:00 - 15:00 príchod na sústredenie 

15:00 - 18:00 1. tréningový blok 

 

Štvrtok 23.02. 

09:30 - 12:30 2. tréningový blok 

15:00 - 18:00 3. tréningový blok 

 

Piatok 23.02. 

09:00 - 12:00 4. tréningový blok 

13:00 - 16:00 5. tréningový blok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tešíme sa na vašu účasť!!!  
 

 


