
 

 

„2.Nitrancheck GPX“ 

 
 

 

Dátum:   30.4.2023 (nedeľa) 
 

Miesto:   Hotel **** Auto Jas, Cabajská 1144, 949 01 Nitra,  

     Trasa: https://lnk.sk/za38  

Organizátor   Nitriansky šachový klub Nitra 

 

Riaditeľ turnaja:   Ing. Michal Ostrožlík m.ostrozlik@gmail.com +421 915 873 746 

 

Hlavný rozhodca:   Adam Chobot  
 

Právo účasti: Neregistrovaní alebo registrovaní hráči v šachových kluboch. 

Hráči s max. ELO 1400 k 1.9.2022 a narodení 1.1.2009 resp. 

mladší. Hráči narodení 1.1.2015 a mladší môžu štartovať v GPX 

bez ohľadu na rating. Kapacita 70 hráčov. Organizátor si 

vyhradzuje právo zmeny počtu hráčov. 
 

Herný systém: Švajčiarsky systém na  7 kôl podľa pravidiel FIDE pre rapid šach.  

Pomocné hodnotenie: 1. upravený Buchholz (bez najhoršieho 

výsledku) 2.vzájomný zápas 3.počet víťazstiev 4. plný Buchholz 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu počtu kôl. 

 

Tempo:   2 x 10 minút na partiu + 3s/ťah 

 

Časový harmonogram: 08:00 hod. – 09:00 hod. – prezentácia 

                                               09:00 hod. –  09:30 hod. – zahájenie turnaja 

     09:30 hod. – 12:00 hod. - 1. - 4. kolo 

                                               12:00 hod. – 13:00 hod. -  obedová prestávka 

     13:00 hod. – 15:00 hod.  - 5. – 7. kolo 

                                     15:15 hod. – 15:30 hod.  - slávnostné vyhodnotenie turnaja 
 

Štartovné:   10 €, v cene štartovného je obed a občerstvenie. 
                                                         Obedové menu hráči GPX – možnosť výberu: 

Polievka : 

Paradajková so syrom 0,2 l 

Slepačí vývar s rezancami 0,2 l 

1. /Vyprážané kuracie nugetky 100g, hranolky 100g, kečup 50g  

2. / Kuracie prírodné s demi glace omáčkou 100g, ryža 100g,

        šalát z čerstvej zeleniny 50g 

3./ Palacinky s džemom, ovocím a so šľahačkou 200g 

Toto obedové menu je už v cene štartovného!!!!  

Možnosť objednania si obedu aj pre sprievodné osoby!     

Potrebné uviesť vo formulári! Cena je 7€/os 

https://lnk.sk/za38
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Polievka : 

Paradajková so syrom 0,33 l 

Slepačí vývar s rezancami 0,33 l 

A:/ Bravčový Cordon bleu vyprážaný 150g, opekané zemiaky 

200g, kapustový šalát 70g 

B:/Kuracie prírodné s hubovou omáčkou 150g, ryža 200g, šalát 

z čerstvej zeleniny 70g 

C:/ Vyprážaný syr 150g, hranolky 200g, tatárska omáčka 50g  

 

Možnosť platiť na účet: SK64 1100 0000 0026 1798 1434,  

v info pre príjemcu je potrebné uviesť meno hráča!! 

 

V prípade veľkej účasti a z dôvodu obmedzenej kapacity budú 

uprednostnení hráči, ktorí budú platiť na účet! 

Storno platby je možné najneskôr 3 dni pred zahájením 

turnaja! 

 

Ubytovanie     Možnosť ubytovania priamo na mieste organizovania turnaja! 

     

       

Cenový fond:  Pohár pre víťaza, madaily a vecné ceny pre najúspešnejších 

v jednotlivých kategóriách. 

                                     CH 08 – chlapci nar. 1.1.2015 a ml. D 08 – dievčatá nar. 1.1.2015 a ml. 

                                     CH 11 – chlapci nar. 1.1.2012 a ml. D 11 – dievčatá nar. 1.1.2012 a ml. 

                                     CH 14 – chlapci nar. 1.1.2009 a ml. D 14 – dievčatá nar. 1.1.2009 a ml. 

 

Prihlášky:       prostredníctvom formuláru najneskôr do 26.4.2023 !!! 

 

Parkovanie: V areáli hotela zdarma. 

 

Iné: GPX turnaje prehľad:  

https://gpx.jogo.sk/calender.php  

                                                Zoznam prihlásených:  

https://chess-results.com/tnr744047.aspx?lan=4 
 Organizátori nezodpovedajú za osobné veci a cennosti účastníkov. 
 

v Nitre dňa 20.3.2023                                                 Ing. Michal Ostrožlík 

                                                                                                                             riaditeľ turnaja                                                                                                                                 

https://docs.google.com/forms/d/1oykfMTpxZrURLlMB9skNkd5vuxz5CuTl809DRoBrR2M/edit
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