
 

Šachy REINTER, n.o. v spolupráci s detskou organizáciou  

Fénix Humenné – Šachy z poverenia Komisie pre náborové 

turnaje SŠZ organizujú  

 

 

Semifinále 10. ročníka Grand Prix mládeže  v šachu 

2016/2017 - oblasť  VÝCHOD 
 

 

Termín:  3. jún 2017 / sobota / 
 

Miesto:  Hracia miestnosť klubu Šachy REINTER n.o., Tolstého 3, 066 01 Humenné 

  

Čas:                            Prezencia -  8:00 – 9:05, Zahájenie turnaja - 9:15;  

 Začiatok 1. kola - 9:30; Záver a vyhodnotenie súťaže - 16:00 

  

Organizačný výbor:    Ing. Jaroslav Pčola – riaditeľ turnaja; Marianna Aľušíková  – hlavný rozhodca 

                                     Marek Štutika, Jaroslav Pčola ml., Jozef Šatník  – rozhodcovia 

 

Hrací systém:       6 samostatných kruhových turnajov pre 10 – tich hráčov na 9 kôl pre  

kategórie C8, C11, C14, D8, D11, D14 

 

Tempo hry:                pre každého hráča 15 minút na partiu + 5 sekúnd na ťah 

 

Právo účasti:  z každej kategórie:  

                                   - najlepších 9 hráčov podľa poradia v základnej časti z oblasti Východ 

                                   - hráč s divokou kartou od usporiadateľa (1 hráč v každej kategórii) 

 

V prípade, že niektorí z postupujúcich hráčov neprejavia záujem o účasť, usporiadateľ 

semifinále bude oslovovať náhradníkov podľa celkového poriadia semifinálovej oblasti 

Východ. Do celoslovenského finále postúpia traja najlepší hráči z každého semifinálového 

turnaja a štvrtý v poradí z oblasti, z ktorej sa v danej kategórii zúčastnilo v základnej časti 

najviac hráčov s aspoň troma odohratými turnajmi. 

 

Tempo                    Prihlášky:            najneskôr do 30. mája 2017 vrátane na e-mail: sachy@reinter.sk, alebo  

                                                                     telefonicky 0902 998 854. Hráči, ktorí z akéhokoľvek dôvodu  

                                                                     nepotvrdia svoj štart v semifinále GPX v stanovenom termíne, strácajú  

                                                                     právo účasti v turnaji a do turnaja budú od 31.5.2017 pozývaní  

                                                                     náhradníci podľa celkového poradia GPX.          

                        

                                  Hodnotenie:               1. Body, 2. Sonnenborn-Berger, 3. Výsledok vzájomnej partie, 4. Počet  

                                                                      výhier, 5.  Rozstrel v bleskových partiách (v prípade potreby) 

mailto:sachy@reinter.sk


 

      Ceny:                      Pre prvých troch hráčov v každej kategórii medaila a diplom. Každý 

      účastník bude odmenený spomienkovým predmetom a účastníckym diplomom     

 

      Stravovanie:           Pitný režim (čaj, sladené a nesladené minerálky, káva) a občerstvenie počas  

      turnaja zabezpečí organizátor na vlastné náklady pre hráčov a sprievodné osoby            

       50 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín CBA 
     100 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín LIDL 

 

Ubytovanie:           Apartmány Bunker Pub – ubytovanie apartmánovéhového typu  

s možnosťou viac lôžkových izieb  v cene od 10/osoba/noc. 

Penzión Proxima -  2-posteľová izba 24€/noc (www.penzionproxima.com) 

Penzión Millenium Café -  2-posteľová izba 35€/noc, 10 min od hracej miestnosti 

                                 

Parkovanie:            v areáli budovy 

 

Dozor:                     pedagógovia, rodičia a tréneri vysielajúcej školy resp. klubu  

  

Doprava:                na náklady vysielajúcej školy, klubu.  Za zdravotný stav a poistenie 

zúčastnených zodpovedá vysielajúca organizácia 

                                                

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Humenné  5.5.2017                                                                                               Ing. Jaroslav Pčola 

                      riaditeľ turnaja  

                 

      

 

 

 

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušenia 

predpisov BOZ. 
 

 

 

http://www.ubytovnahumenne.sk/
http://www.penzionproxima.com/
http://www.penzionproxima.com/
http://www.penzionmilenium.sk/penzi%C3%B3n,43.html

