
 

 HHHUUURRRBBBAAANNNKKKAAA   DDDEEEŤŤŤOOOMMM      
 

GGPPXX  ttuurrnnaajj  oorrggaanniizzoovvaannýý  nnaa  ZZŠŠ  ss  MMŠŠ  
HHuurrbbaannoovvaa  MMaarrttiinn    

 
Organizátor: ZŠ s MŠ Hurbanova Martin  
 
Termín a  miesto: 12.12.2015, Školská jedáleň ZŠ s MŠ Hurbanova Martin, Hurbanova 

27, Martin  

(Autobusová zastávka Košúty I, oproti predajni Renault, GPS: 45°05´07“S, 

18°55´57“V).  Budova školy sa nachádza v obytnej zóne medzi panelákmi.  

Riaditeľ turnaja: Marián Štekláč 
    
Hlavný rozhodca: PaedDr. Gorazd Šarluška  
 
Rozhodca:  Marián Štekláč 
   
Prihlášky:  gsarluska@gmail.com, Tel.: 0904999605 
 

Hrací systém: Turnaj GPX mládeže sa hrá švajčiarskym systémom  na 7 kôl:  
1.kategórie CH8 a D8     deti narodené  1.1.2008  a mladšie 
2.kategórie CH11 a D11  deti narodené  1.1. 2005 a mladšie     
3.kategórie CH14 aD14  deti narodené  1.1. 2002 a mladšie. 
     
Hráči hrajú jeden spoločný turnaj  so samostatným vyhodnotením kategórii. 
Hrá sa s časom na rozmyslenie 2 x 15 minút bez zapisovania partii. 
Právo účasti majú len hráči a hráčky spĺňajúci podmienky účasti podľa 
súťažného poriadku GPX schváleného VV SŠZ. 
 

Prezentácia:  V školskej jedálni ZŠ s MŠ Hurbanova Martin v čase od 8:00 do 8:45 h. 
 Prosíme o dochvíľnosť! 

 
Štartovný vklad : 2 ,- € za každého hráča, žiaci ZŠ s MŠ Hurbanova Martin 1, - €.  

 
Otvorenie turnaja: V hracej sále o 9:00 h. 
   Začiatok 1. kola po žrebovaní o 9:15 h • plánované ukončenie do 14:00 h. 
 
Stravovanie: Zabezpečený otvorený bufet vo vestibule školy. Tradične čerstvá pizza 

a fornetti! 
 
Cenový fond: V  jednotlivých  kategóriách:  1. miesto: pohár, medaila, diplom, 

2. – 3. miesto: medaila, diplom,  
   + vecné ceny  a malý darček pre každého účastníka turnaja. 
 
Upozornenie – Prosíme každého nepárneho účastníka priniesť funkčné šachové hodiny, 
prípadne ak vlastníte viac kusov,  môžete vopred kontaktovať organizátora turnaja. 
 
Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny propozícií do zahájenia turnaja. Organizátor 

nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ. 

 

mailto:gsarluska@gmail.com


 

Ako sa dostanete k  ZŠ s MŠ Hurbanova Martin? 
 
Škola má vlastné parkovisko pri vstupe do FIT Klubu s.r.o., za detským ihriskom. Príjazdová cesta od 

severu, zabočiť vľavo pred značkou Zákaz vjazdu a pokračovať smerom k Fitklubu.  

 
 

 
 
 
 


