
Nitriansky šachový klub v spolupráci s Mestom Nitra a Šachovým zväzom 
Nitrianskeho kraja, pod záštitou primátora mesta Jozefa Dvonča 

 

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA NITRA 
a zároveň 

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v šachu pre rok 2011 

 
 

Miesto:  Krajské osvetové stredisko (KOS), Fatranská 3, Nitra (hneď vedľa Lidlu)  
Termín:  1.9.-4.9.2011 

Riaditeľ turnaja: Igor Eremiáš     

Hlavný rozhodca: František Zelovič  

Tech.zabezpečenie: Marek Zelovič 

Systém: švajčiarsky systém na 7 kôl, výsledky budú zaslané na LOK SR a na FIDE pre zápočet ratingu, čakacia doba na 

partiu je 1 hodina 

Tempo hry: 90 minút na partiu + 30 sekúnd za každý vykonaný ťah 

 

Vklad: 16,- € 

10,- € ženy, seniori narodení v roku 1950 a skôr, juniori narodení v roku 1991 a neskôr, členovia NŠK Nitra 

  0,- € GM, IM, WGM, WIM, hráči s elo FIDE nad 2400 

  Pre výšku vkladu je rozhodujúci rating k 1.7.2011. Vklad sa uhrádza v hotovosti pri prezentácii. 

 

Ceny:  Celkovo minimálne vo výške 1000,- € 

1. 150 € + pohár 2. 120 € 3. 100 € 4. 80 € 5. 60 € 6. 50 € 7. 40 € 8. 30 € (spolu 630 €) 

Kategórie: 1. 30 € (jedna cena pre každú kategóriu, teda celkove 120 € pre všetky 4 kategórie) – seniori narodení v roku 1950 a skôr, 

juniori narodení v roku 1991 a neskôr, ženy, členovia NŠK Nitra 

Samostatne budú vyhodnotení najúspešnejší jednotlivci registrovaní v kluboch v Nitrianskom kraji: 

1. 70 € 2. 60 € 3. 50 € 4. 40 € 5. 30 € (spolu 250 €) 

 

Kumulácia cien je možná, ceny sa nedelia 

 

 

Prihlášky: Marek Zelovič, Baničova 6, 949 11 Nitra, e-mail: marekmdma@gmail.com,  mobil: 0903 238016 

 Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do 25.8.2011. Prihláškam po tomto termíne sa vklad zvyšuje o 3,- € a usporiadateľ 

negarantuje, že bude prihlášky aj po tomto termíne akceptovať. V prípade, že na turnaj príde hráč, ktorý sa vopred 

neprihlásil, platí zvýšené štartovné o 5,- € a usporiadateľ vzhľadom na obmedzenú kapacitu hracej miestnosti 

negarantuje zaradenie do turnaja. V prihláške treba uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, rating, oddiel. 

 

 

Ubytovanie: Je možné si rezervovať ubytovanie v Hoteli Olympia, Trieda A. Hlinku 57 (cca 1 km od hracej miestnosti), 

http://www.hotelolympia.sk/ Ak máte záujem o ubytovanie (alebo aj stravu), tak si ho môžete rezervovať priamo 

v hoteli na vyššie uvedenom kontakte. 

 

Program: štvrtok 1.9. 08:00 – 08:45 prezentácia 

    09:00 – 13:00 1.kolo 

    16:00 – 20:00 2.kolo 

 

 piatok 2.9. 09:00 – 13:00 3.kolo   

    16:00 – 20:00 4.kolo 

  

 sobota 3.9. 09:00 – 13:00 5.kolo 

    16:00 – 20:00 6.kolo 

 

 nedeľa 4.9. 09:00 – 13:00 7.kolo 

    vyhodnotenie a záver bude čo najskôr po skončení posledného kola 

  

 usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového rozpisu v závislosti od skutočného trvania jednotlivých kôl 
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