
 

ŠK Komplet Trnava – Modranka a Regionálna šachová akadémia TIRNAVIA šachových nádejí   

s podporou mesta Trnava,    

 

organizujú 
 

Trnavský šachový festival detí a mládeže 

***Vianočná 

TTIIRRNNAAVVIIAA  ššaacchhoovvýýcchh  nnááddeejjíí  22001177  
V rámci šachovej Grand Prix mládeže 2017/2018 

 

 

Garant turnaja:  ŠK Komplet Trnava -Modranka 

Riaditeľ podujatia: Ing. Július Gajarský 

Miesto konania:  Kultúrny dom Modranka, Sereďská ul.131, Trnava-Modranka 

Termín:   16. decembra 2017 (sobota) 

Prezentácia:  8:30 – 9:00 hod. 

Právo účasti:  Chlapci a dievčatá narodení po 1. 1. 2004 (všetci, ktorí radi hrajú šach) 

Hrací systém:  A.Turnaj započítavaný do šachovej Grand Prix mládeže 
Pre hráčov narodených v roku 2004 a mladších 

s ratingom maximálne 1400 bodov (FIDE k 1.10.2017, resp. národný 

k 1.9.2017) aj neregistrovaní hráči   

Švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu 

Technické podmienky podľa Súťažného poriadku Grand Prix mládeže 

2017/2018 organizovanej Slovenským šachovým zväzom 

V rámci turnaja GPX bude vyhodnotená aj  

Súťaž družstiev o najlepšiu školu z projektu SŠZ „Šach na školách“ CIS  

B.Turnaj OPEN 
Pre všetkých bez obmedzenia ELO a veku, i neregistrovaných v SŠZ 

Švajčiarsky systém na 7 kôl, tempo 2 x 15 minút na partiu 

 

Štartovné:   2 €  (občerstvenie/ceny) 

Ceny:    Ceny pre všetkých účastníkov, výber podľa poradia 

Občerstvenie:  Účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje 

 

Upozornenie: Na každého nepárneho účastníka festivalu priniesť kompletnú hraciu 

súpravu a funkčné šachové hodiny 

Prihlášky a informácie: Počet účastníkov prosíme nahlásiť na elektronickú adresu  

julius.gajarsky@gmail.com alebo na tel. 0910 673 122 do 14.12.2017 
 

Propozície a ďalšie informácie budú zverejnené na www.modranka-sach.wbl.sk 

 

Tešíme sa na vašu účasť! 

mailto:modranka-sach@wbl.sk
http://www.modranka-sach.wbl.sk/
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Július Gajarský,  

Riaditeľ turnaja 

http://modranka-sach.wbl.sk/PC140236k-vitazi_Vianocnej_Tirnavie.JPG
http://modranka-sach.wbl.sk/PC140211_maskot.JPG
http://www.modranka-sach.wbl.sk/
http://modranka-sach.wbl.sk/Logo_SK_Komplet_Trnava_Modranka_new.JPG
http://modranka-sach.wbl.sk/Tirnavia_-_materialy-new1_upraveny.jpg
javascript:void(0);/*1230235216575*/
http://picasaweb.google.com/sachisti/VianocnaTirnavia19122009#5417029138413785314
http://modranka-sach.wbl.sk/PC140122k_Vianocna_Tirnavia.JPG
http://modranka-sach.wbl.sk/pc190277-vianocna_tirnavia_-_najlepsi_original.jpg
http://modranka-sach.wbl.sk/0TIRNAVIAP5310005.JPG


V pozvánke sú použité fotografie z turnajov ***Vianočná TIRNAVIA šachových nádejí 2008, 2009, 2010, 2011 2012, 2013, 2014 a 2016  

 
 

 

 
 
 

Seredská 131, 917 05 Trnava-Modranka,  

GPS súradnice: 48.34843650000001,17.612761699999964 

 

 

 

 

Ing. Július Gajarský 

Predseda ŠK Komplet Trnava-Modranka 

Vedúci organizačného výboru podujatia 

www.modranka-sach.wbl.sk 

julius.gajarsky@gmail.com 

modranka-sach@wbl.sk 

 

Kultúrny dom Modranka 

Sereďská 131 

miesto konania podujatia 

http://www.modranka-sach.wbl.sk/
mailto:gajarskyjulius@mail.t-com.sk
mailto:modranka-sach@wbl.sk

