
      Obec Jelenec v spolupráci so Šachovým zväzom 
Nitrianskeho kraja a AŠK Nitra organizuje 

 

    Novoročný  šachový  turnaj  o  pohár      
                 starostu  obce  Jelenec 

 

                Turnaj A (zápočet na GPX mládeže) 

Právo účasti : narodení 2001 a mladší (pre potreby GPX sa započíta len 
poradie hráčov s ratingom LOK maximálne 1400). 

Hrací systém : švajčiarsky, 9 kôl  
Vyhodnotenie: V kategóriách: C14, D14, (nar. 2001 a ml.), C11, D11, (nar. 2004 

a ml.), C08, D08, (nar. 2007 a ml.). 
Tempo hry :  2 x 15 minút na partiu (bez zapisovania) 
Štartovné : 1 €  

                           Turnaj A je súčasťou 8. ročníka GRAND PRIX mládeže 2014/15.  
 

Turnaj B 
Právo účasti : bez obmedzenia, neprihlásení hráči nemusia byť pripustení do 

turnaja 
Hrací systém : švajčiarsky, 7 kôl 
Tempo hry :  2 x 20 minút na partiu (bez zapisovania) 
Štartovné :  2 €  
 

Pre oba turnaje platí : 
Riaditeľ turnaja :  Ladislav Púchovský 
Miesto konania : Kultúrny dom Jelenec, Hlavná 126, Jelenec, okr.Nitra 
Termín :  6. január 2015 (utorok - štátny sviatok) 
Prezentácia : 6.1.2015 od 830 do 900. Začiatok turnaja o 915, koniec cca. 1500. 
Stravovanie : účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje, k dispozícii 

bude bufet. 
Internet :  www.gpx.jogo.sk,   www.jelenec.sk,  www.ask-nitra.sk 
 
Ceny :  vecné, poháre, medaile v každej kategórii, diplomy, každý      
                                účastník dostane malú pozornosť 
 

O konečnom poradí rozhoduje : 
1. počet bodov, 2. Bucholz, 3. progres (postupové body), 4.najlepší 
výsledok zo vzájomných partií, 5. žreb 

Upozornenie: Účastníci turnaja prinesú na dvojicu hráčov kompletnú hraciu súpravu 

a funkčné hodiny!  

                                 Prihlášky zaslať najneskôr do 4.1.2015, 22:00 hod., 

                             do prihlášky uviesť meno, dátum narodenia, klub/krúžok/školu 
a prípadne národný rating LOK. Hráči neprihlásení do turnaja 
v riadnom termíne platia štartovné 2 resp.3 €. Nedodržiavanie pokynov 
usporiadateľov môže byť dôvodom vylúčenia hráča z turnaja! 

 

Prihlášky zaslať na: e-mail: jeleneckyturnaj@gmail.com, info na: 0949/567347  

 
Predpokladaný záver turnaja a vyhodnotenie : 15,00 - 16,00  

                       

                              Tešíme sa na Vašu účasť! 

http://www.gpx.jogo.sk/
http://www.ask-nitra.sk/
mailto:jeleneckyturnaj@gmail.com


 


