
 
 

 

Šachy REINTER n. o. v spolupráci s D.O. Fénix Humenné – Šachy 

z poverenia Komisie pre náborové turnaje SŠZ organizujú 

 

Finále Grand Prix mládeže 2017/2018 

 
Termín: 9. jún 2018 / sobota/  

Miesto: Šachová kaviareň Check#Mate! a hracia miestnosť klubu Šachy REINTER, n. o.; 

Tolstého 3, 066 01 Humenné  

Riaditeľ turnaja: Ing. Jaroslav Pčola 

Garant SŠZ: Rastislav Diviak; riaditeľ GPX 

Hlavný rozhodca: Cyril Cehelský  

Rozhodcovia: Marianna Aľušíková, Marek Štutika, Jaroslav Pčola ml., Samuel Gič  

Harmonogram: 

Prezencia – 8:00 – 9:00,  

Slávnostné otvorenie: 9:10 

Začiatok súťaže – 9:15  

Záver a vyhodnotenie súťaže – 16:00  

Hrací systém: 6 samostatných kruhových turnajov po 10-tich hráčov na 9 kôl pre kategórie 

C08, C11, C14, D08, D11, D14  

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

pre Rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov 

Právo účasti:  

 - prví traja z konečného poradia všetkých kategórií v semifinálových oblastiach stred a západ

 - prví štyria z konečného poradia všetkých kategórií v semifinálovej oblasti východ

 - pozvaní  náhradníci za hráčov, ktorí v termíne nezaslali organizátorovi finále prihlášku

 Hráči, ktorí z Náhradníkov určuje konečné poradie v jednotlivých semifinálových turnajoch.

akéhokoľvek dôvodu nepotvrdia svoju účasť vo finále GPX v stanovenom termíne, 

strácajú právo účasti v turnaji a do turnaja budú od 7.6.2018 pozývaní náhradníci. 

Prihlášky: najneskôr do 6. júna 2018 na e-mail sachy@reinter.sk. Informácie radi 

poskytneme na tel. čísle 0902 99 88 54.  

http://www.checkmate.sk/
mailto:sachy@reinter.sk


 
 

Hodnotenie: 1. Body; 2. Sonneborn-Berger; 3. Výsledok vzájomnej partie; 4. Počet výhier; 5. 

Rozstrel v bleskových partiách (v prípade potreby).  

Štartovné: 0 € 

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

Každý účastník bude odmenený spomienkovým predmetom a účastníckym diplomom.  

Občerstvenie: Pre každého hráča bude zabezpečené drobné občerstvenie a pitný režim  

Stravovanie:  

Obedy pre účastníkov budú zabezpečené v budove konania turnaja – Bistro na bráne v cene 

3,8 €/ obed (potrebné nahlásiť najneskôr do 6. júna 2018).  

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 apartmánového typu s možnosťou viac lôžkových 

izieb v cene od 10 € /osoba/noc.  

 Ubytovanie Rubín – ubytovanie v súkromí pre max 9 osôb v cene 12 € /osoba /noc  

 Penzión Proxima - 2-posteľová izba 24€/noc  

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

Doprava: Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Účastníci 

s preukazom Železničnej spoločnosti Slovensko môžu využiť cestovné v spojoch ZSSK 

zadarmo. Organizátor nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti 

a/alebo porušovania predpisov BOZP. Dozor zabezpečuje vedúci skupiny sprevádzajúci 

mládež. 

Možnosti pricestovania: 

- Autobusová doprava, autobusová stanica sa nachádza cca 10 min. chôdze od hracej 

miestnosti 

- Železničná doprava, železničná stanica sa nachádza cca 10 min. chôdze od hracej miestnosti 

- Vlastná doprava  -  parkovanie v areáli budovy z oboch strán  

- V areáli autobusovej a železničnej stanice na nachádza aj stanovisko miestnej taxi služby 

 

V Humennom, dňa 22.05.2018                                                                      Ing. Jaroslav Pčola 

http://www.bistrohe.sk/
https://www.apartmanyhumenne.sk/
https://www.ubytovanienaslovensku.eu/ubytovanie-rubin
http://www.penzionproxima.com/
http://www.penzionmilenium.sk/


 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na Finále GPX mládeže 2017/2018 

 
Súpiska  skupiny  -  š a c h 

Zaslať najneskôr do 6.6.2018 

 

Názov klubu:................................................................................................................................................ 

Kontaktné údaje: e-mail:                                                               mobil, tel.: 

STRAVOVANIE - OBED 

 Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 

Počet jedál      

 

Polievka: Slepačí vývar so zeleninou, mäsom a rezancami 

Menu 1: Prírodný bravčový rezeň na šampiňónoch, dusená ryža, obloha 

Menu 2: Vyprážaný bravčový rezeň, varené zemiaky 

Menu 3: Vyprážaný kurací rezeň, varené zemiaky 

Menu 4: Uličské zemiakovo syrečkové tatarčané pirohy s opraženou slaninkou 

Menu 5: Uličské zemiakové pirohy s opraženou slaninkou 

Vedúci skupiny / Dozor (meno, mail, tel. cislo): 

Súhlasím s vyslaním účastníkov na hore uvedenú súťaž.   

Dátum:                                                                   Pečiatka, podpis : 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: sachy@reinter.sk najneskôr do 6.6.2018 

Por.: Meno a priezvisko: Dátum 

nar.narodenia: 

Rating 

FIDE/LOK: 

Kategória 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     


