
 

Let´s go play chess 2011 
 
 

Usporiadateľ: Šachový klub BAŠTA Nové Zámky 
 
Miesto konania: Klub dôchodcov na Podzámskej ulici 6, Nové Zámky. 
 
Termín:  1.10. 2011 o 8,00 hod (Sobota) 
 
Systém hry:  Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach švajčiarskym systémom na  
   9 kôl, tempom hry 15 minút na partiu pre každého hráča. 
 
Časový plán:  8,00 – 9,00    – Prezentácia účastníkov turnaja 
   9,10 – 9,20    – Otvorenie turnaja 
    

09,30 – 10,00    – 1. kolo 
   10,05 – 10,35    – 2. kolo 
   10,40 – 11,10   – 3. kolo 
   11,15 – 11,45   – 4. kolo 
 
   Prestávka  11,45-12,30 
 

12,30 – 13,00   – 5. kolo 
      13,05 – 13,35    – 6. kolo 
   13,40 – 14,10    – 7. kolo 
   14,15 – 14,45    – 8. kolo 
   14,50 – 15,20    – 9. kolo 
 
   Vyhodnotenie turnaja a odovzdávanie cien o 15,40 hod. 
 
Štartovné:  5,- € - Neprihlásení, registrácia na mieste / po 9,00 hod prirážka 2 EUR/ 
   3,- € - Prihlásení do 29.9. 2011 

2,- € - Prihlásení dôchodcovia a deti (nar. 1949 a starší), (nar. 1991 
a mladší) do 29.9.2011 

 
Ceny: 1. cena – 30% z vyzbieraného vkladu 
   2. cena – 20 % z vyzbieraného vkladu   
   3. cena – 10 % z vyzbieraného vkladu   
 

Výhra sa zaokrúhľuje na celé EUR matematicky. 
 
   - najlepší hráč do 10 rokov – vecná cena  

- najlepší hráč do 15 rokov - vecná cena 
- najlepší senior - vecná cena  
- najlepšia žena  - vecná cena 
 

    



Prihlášky: Do 29.9. 2011 19.00 hod. /Nutné, kvôli urýchleniu registrácie/ na  
sach@info-system.sk Miroslav Kasper - 0905 473 129 

 
Materiál:  Na dvojicu účastníkov je potrebné priniesť šachovú súpravu a funkčné  
   hodiny. 
 
Organizátori:  Miroslav Kasper, Vladimír Szűcs  
Rozhodca:   Ondrej Sucharda  
 
Stravovanie:  nezabezpečené 
 
Technické info.: Zapožičanie šachového materiálu za poplatok 2,- €. 
   Pri vstupe do miestnosti nutná registrácia. Kapacita miestnosti  
   60 hráčov, ceny sa kumulujú, organizátori turnaja majú právo 
                                    na zmenu propozícií. 
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