
Pozvánka a propozície GPX šachového turnaja 
mládeže Zákamenné 2016 

 

Usporiadateľ: Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 
Dátum konania: 30.04.2016 (sobota)  
Miesto konania: Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné, (pri 

farskom kostole) 
 

Prezentácia:  od 8:00 do 8:45 hod. Prosíme o dochvíľnosť. 
 

Program:    9:00 hod. – slávnostné otvorenie turnaja 
  9:15 hod. – začiatok 1. kola (obedná prestávka po dohode) 

  15.00 hod. – vyhodnotenie turnaja 
 

Riaditeľ turnaja: PaeDr. Ján Kocúr 
 

Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár, IA 
 

Právo účasti: D 08 – dievčatá narodené od  1. 1. 2008  a neskôr 

                        CH 08 – chlapci narodení     od  1. 1. 2008  a neskôr 

D 11 – dievčatá narodené  od  1. 1. 2005  do 31. 12. 2007 

CH 11 – chlapci narodení od  1. 1. 2005  do 31. 12. 2007 

D 14 – dievčatá narodené od  1. 1. 2002  do 31. 12. 2004 
CH 14 – chlapci narodení  od  1. 1. 2002  do 31. 12. 2004 

 

Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl, tempo hry 15 minút+5 sekúnd 
na partiu pre jedného hráča. O poradí v turnaji rozhoduje počet bodov, 
upravený Buchholz (so skutočnými bodmi bez výsledku najslabšie 
umiestneného súpera), progres (súčet postupových bodov), väčší počet 
výhier. Výsledky turnaja sa zasielajú pre započítanie do hodnotenia seriálu 
GPX SŠZ 2015/16 

 

Štartovné:  1€.  
 
Ceny:  Prví traja v každej kategórii, zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá, budú odmenení  

medailami a diplomami. Usporiadateľ môže udeliť ceny i ďalším účastníkom 
turnaja.  
 

Prihlášky:  Je potrebné prihlásiť sa do 28.4. 2016:  
PaeDr. Ján Kocúr  0917/571710, kocurjanzak@gmail.com , 
Mgr. Karol Pekár, 0903 804176, pekar@chess.sk,  
 
Neprihlásení hráči budú môcť byť prijatí do turnaja za predpokladu 
prinesenia a poskytnutia funkčných elektronických hodín. Pre 
prihlásených hráčov materiál zabezpečí usporiadateľ. 
 
V priestoroch školy je potrebné používať prezúvky a dodržiavať zásady 
bezpečnosti. 

 

Tešíme sa na všetkých záujemcov, ktorí príjmu pozvanie zúčastniť sa na 
prvom turnaji GPX v našej obci. 

                                                                        

V Zákamennom, 22.2.2016                     PaeDr. Ján Kocúr 

                              riaditeľ turnaja 
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