
 

  
 

 

Kysucká šachová škola 
v spolupráci s TJ Slávia CAISSA Čadca 

 

                                 

z poverenia Komisie pre náborové turnaje mládeže SŠZ  

Vás pozýva na    
 

  

 Semifinále 10. ročníka GPX mládeže v šachu   

2016/2017 – oblasť STRED    
 

 

 

Termín:   3. júna 2017 (sobota) 

Miesto:  Dom Kultúry Čadca – estrádna sála, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca 

Časový plán:  prezentácia: 08.00 – 09.00 hod. Zahájenie turnaja: 09.10        

1. kolo: 09.15 hod.  Záver a vyhodnotenie cca 15.30 hod.    

Organizačný výbor:   riaditeľ turnaja - Mgr. Pavol Sedláček 

rozhodca - Daniel Poštek   

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:  v každej kategórii najlepších 9 hráčov podľa poradia v základnej časti z oblasti 

Stred a 1 hráč s divokou kartou od usporiadateľa  

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

usporiadateľ semifinále bude oslovovať náhradníkov podľa celkového poriadia 

semifinálovej oblasti Stred. 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. 

Prihlášky:  prednostne e-mailom na adresu: pavol.sedlacek@gmail.com alebo telefonicky: 

0915802570, najneskôr do 29. mája 2017. Hráči, ktorí z akéhokoľvek dôvodu 

nepotvrdia svoj štart v semifinále GPX v stanovenom termíne, strácajú právo účasti 

v turnaji a do turnaja budú od 30.5. pozývaní náhradníci.  

 

 

 

 



 

 

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

5. Rozstrel v bleskových partiách (v prípade potreby) 

Ceny: pre prvých troch hráčov v každej kategórii pohár.  Každý účastník bude odmenený 

spomienkovým predmetom a účastníckym diplomom 

Stravovanie: súťažiacim bude poskytnuté občerstvenie a zabezpečený pitný režim v bufete pri 

hracej miestnosti. Sprievodným osobám poskytujeme kávu, čaj, minerálku.  

Ubytovanie: hotel Lipa vo vzdialenosti cca 50 m od domu kultúry v cene od 13 €, ubytovanie je 

tiež dostupné v zrekonštruovaných priestoroch Športového hotelu vo vzdialenosti 

cca 700 m v cene 7,90 €. 

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 ! 

 

 

Čadca 7.5.2017                         Mgr. Pavol Sedláček        

                                                                                                                                          riaditeľ turnaja 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti 

a porušenia predpisov BOZ. 


