
Štiavnický šachový festival, 7.-15.7.2018 Banská Štiavnica 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Propozície pre hráčov z Českej republiky 
 

Miesto: Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica (dejisko MSR 2006-07 a 2015-17, cca 2,5 km od 
centra mesta, cca 300 m od LIDLu), hracia miestnosť a ponuka ubytovania aj stravovania je v tej istej budove. 

Riaditeľ turnajov: IO Milan Maroš;  maros@livechess.sk 

Ubytovanie: 

► Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica, dvojlôžkové izby, wc a sprcha spoločné pre 2 izby. Pri 
individuálnej objednávke ubytovania je cena 9,50 €/osoba/noc. Možnosť získania výraznej zľavy na 8 nocí (nižšie uvedené zľavnené balíky). 

Izby majú plastové okná. Toalety a sprchy boli zrekonštruované. V areáli je k dispozícii zdarma internetové wifi pripojenie. Súčasťou 

vybavenia izieb nie je toaletný papier, uterák, mydlo ani chladnička. 

Poznámka: Ubytovaní účastníci sú povinní dodržiavať ubytovací poriadok a nočný kľud. V prípade nedodržiavania môže byť hráč 
potrestaný vylúčením z turnaja vrátane prepadnutia platieb za ubytovanie a turnajový vklad a neakceptovaním prihlášky v ďalších ročníkoch. 

 

Stravovanie: 
► Školský internát pri SOŠ služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, Banská Štiavnica: raňajky 3,00 €, obed 4,50 €, večera 3,50 €. 
Obedy a večere majú výber z dvoch jedál, objednávka stravy len spolu s prihláškou. Objednávanie jedla počas turnaja nie je možné. 
 

 

 

V4 OPEN ŠTIAVNICA (MSR žien a kvalifikácia jednotlivci) 
 

Systém:  švajčiarsky systém na 9 kôl, otvorený medzinárodný turnaj, spolu hrajú muži aj ženy, turnaj určí majsterku a medailistky SR 
v kategórii žien (MSR žien pre hráčky na FIDE listine za SVK), je kvalifikačným turnajom pre uzavretý turnaj MSR jednotlivcov 2019, 

výsledky budú zaslané na FIDE a LOK SŠZ pre zápočet ratingu a získaných noriem. 

 

Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov + 30 sek. na ťah, potom 30 minút do konca partie + 30 sek. na ťah 

 

Program: sobota 7.7. 1000 – 1400 prezentácia 1445 otvorenie 1500  1. kolo Open + GM 

 nedeľa 8.7.      1500  2. kolo Open + GM 

 pondelok 9.7. 930 – 1200 futbalový turnaj   1500  3. kolo Open + GM 
 utorok   10.7. 930 – 1200 futbalový turnaj   1500  4. kolo Open + GM 

 streda 11.7.      1500  5. kolo Open + GM 

 štvrtok 12.7.      1500  6. kolo Open + GM 

 piatok 13.7. 900  Bleskový turnaj   1500  7. kolo Open + GM   
 sobota  14.7. 900  8. kolo Open + GM 1700 simultánka      2100 živý šach 

 nedeľa  15.7. 900  9. kolo Open + GM cca 1500 vyhlásenie výsledkov, zmena programu vyhradená! 

 

Ceny: Celkovo minimálne vo výške 3.750,- € 
1. 350 € 2. 300 € 3. 250 € 4. 200 € 5. 150 € 6. 140 € 7. 130 € 8. 120 € 9. 110 € 10. 100 €  (spolu 1850 €) 

Kategórie: 1. 40 € 2. 30 € 3. 20 € (spolu 270 €) – seniori narodení v roku 1958 a skôr, juniori narodení v roku 2000 a neskôr, ženy 

Kategórie: Najlepší hráč s ratingom 1701–1999, najlepší hráč s ratingom do 1700. V každej kategórii 1. 40 €  

Prémie pre hráčov z krajín V4 (SVK, HUN, POL, CZE): 1. 300 € 2. 200 € 3. 100 € (spolu 600 €) 
Prémie pre hráčov na FIDE listine za SVK (spolu 950 €): 

Kvalifikácia na MSR jednotlivcov (bez rozdielu pohlavia): 1. 200 € + postup na uzavretý turnaj MSR 2019  2. 150 €  3. 100 € 

MSR ženy: 1. 250 €  2. 150 €  3. 100 € 

Ceny sa nedelia, súbeh cien je povolený. Ceny dostanú iba hráči, ktorí budú osobne prítomní pri vyhlasovaní výsledkov. 



Vklad: GM, IM – podmienky dohodou s riaditeľom turnaja 

pre výšku štartovného poplatku je rozhodujúci rating a tituly podľa listiny FIDE k 1.5.2018 

Bez ubytovania a stravy: FIDE > 2349 alebo FM 10,-€;  FIDE 2349 – 2200  25,-€;  FIDE 2199 – 2000 32,-€;  FIDE < 2000;  bez FIDE  40,-€ 

 

Vklad - zľavnené balíky 
FIDE elo >2349 

alebo FM 
FIDE elo 2349-2200 FIDE elo 2000-2199 

FIDE elo <2000 alebo 

bez FIDE ela 

Balík STANDARD 63 € 78 € 85 € 93 € 

Balík R-V 115 € 130 € 137 € 145 € 

Balík R-O-V 155 € 170 € 177 € 185 € 

 

Balík STANDARD zahŕňa štartovné a ubytovanie na 8 nocí od 7.7. do 15.7.2018 

Balík R-V zahŕňa štartovné, ubytovanie na 8 nocí od 7.7. do 15.7.2018 a polpenziu (8x raňajky a 8x večera) 

Balík R-O-V zahŕňa štartovné, ubytovanie na 8 nocí od 7.7. do 15.7.2018 a plnú penziu (8x raňajky, 9x obed a 8x večera) 

 

Poznámka: Pri zľavnených balíkoch sa vyžaduje zálohová platba na účet v českých korunách. 

Príplatky:  Samostatná izba (wc a sprcha zdieľané s druhou izbou) – len obmedzený počet, zvýšený vklad o 20 € 

Zľavy: seniori narodení v roku 1958 a skôr, juniori narodení v roku 2000 a neskôr, ženy, zľava 10 € na vklad do turnaja; 

  
 

Prihlášky: Milan Maroš, Južná 48, 949 01 Nitra, e-mail: maros@livechess.sk 

Prihlášky zaslať najneskôr do 10.06.2018. Po tomto termíne sa vklad zvyšuje o 5 € a usporiadateľ negarantuje, že bude prihlášky ešte 

akceptovať. Pri objednávke zľavnených balíkov prosíme poukázať zálohu vo výške 200 Kč na doleuvedený účet, ako variabilný symbol 
uveďte svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Do správy pre príjemcu uveďte svoje meno. Platbu realizujte až po zaevidovaní 

prihlášky, najneskôr však do 16.06.2018. Pri prezentácii vám zálohu 200 Kč vrátime a všetky ostatné poplatky budete platiť v hotovosti v 

EUR. V prihláške uveďte meno, dátum narodenia, požiadavky na ubytovanie a stravu, meno spolubývajúceho (môžete aj mená na vedľajšej 

izbe), prípadne záujem o simultánku. 
Storno poplatky za 1 osobu: Pri stornovaní účasti vrátime zálohu 200 Kč. Pri zrušení účasti na poslednú chvíľu (menej ako 3 dni pred 

turnajom) organizátor môže alebo nemusí zálohu vrátiť. 

Banka: FIO Banka, číslo účtu: 2501126946/2010, názov účtu: Vladimír Talla. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia v 

tvare (DDMMRRRR), v správe pre príjemcu uveďte svoje meno. 
 

Technické ustanovenia: Čakacia doba podľa čl. 6.7 písm. a/ Pravidiel FIDE je 1 hodina. Pri rovnosti bodov budú rozhodovať: 

1.upravený Buchholz (počítaný zo skutočných bodov, škrtá sa najhoršie umiestnený súper), 2.Rating performance, 3.plný Buchholz 

(počítaný zo skutočných bodov), 4.väčší počet výhier 5.lós (v prípade medailistiek MSR alebo kvalifikantov MSR blesková partia) 
 

Voľný čas: bohaté možnosti turistiky v príjemnom prostredí Štiavnických vrchov, kúpanie v jazerách, množstvo kultúrnych pamiatok, 

v areáli turnaja k dispozícii telocvičňa, futbalový turnaj (v hale), klubová miestnosť s TV, posilňovňa, stolný tenis 

 
 

GM ŠTIAVNICA (MSR jednotlivcov)  

Systém:  Majstrovstvá SR jednotlivcov, právo účasti iba hráči na FIDE listine za SVK. Uzavretý 

veľmajstrovský turnaj, 10 účastníkov, každý s každým. Začiatky kôl sú rovnaké ako v turnaji V4 
OPEN Štiavnica. Viac informácií v samostatných propozíciách pre tento turnaj. 

  
 

V4 BLITZ OPEN 

Dátum a čas: 13.07.2018 (piatok) o 9.00 Prezentácia: 8:15 – 8:45 Systém:  švajčiarsky na 11 kôl, bez zápočtu na elo 

Tempo hry: 3 min. + 2 sek.  Vklad: 5 € pre každého hráča, platba v hotovosti a registrácia až pri prezentácii  

Ceny:  Celkove vo výške 250 €: 1. 70 € + pohár 2. 60 € 3. 50 € 4. 40 € 5. 30 €, ceny sa nedelia. 

 

 

ŠTIAVNICKÝ ŽIVÝ ŠACH® 

Sobota 14.07.2018. 

►Simultánka s veľmajstrami o 17:00. Miesto v simultánke si môžete rezervovať 

spolu s prihláškou. Mená pozvaných veľmajstrov budú zverejnené na stránke 
podujatia www.livechess.sk. 

►Partia naslepo so živými figúrami o 21:00 

►Bohatý celodenný program na námestí. Zmena programu vyhradená (v prípade 

zlého počasie sú možné zmeny). 

mailto:maros@livechess.sk

