
       
 
 
 

 
        

    SLOVENSKÝ ŠACHOVÝ ZVÄZ 
 

          Vyhlasuje v spolupráci s                       

     primátorkou mesta Topoľčany  
         JUDr. Alexandrou Gieciovou, 
       realizovaný s finančnou podporou  
      Nitrianskeho samosprávneho kraja  
       a spolufinancovaný z prostriedkov 
   Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR    
 
 
 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

v šachu amatérov 
 

FIDE Open pre hráčov s ratingom do 2199 alebo bez FIDE ratingu  
(so zápočtom na štandardný FIDE rating) 

 

Motto: „Šach podobne ako hudba a láska majú tú moc urobiť človeka šťastným.“     
       Siegbert Tarrasch 

 

Termín: 10. – 13. júla 2020 (piatok - pondelok)   
 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz 

Organizátor: Topoľčiansky šachový klub 

Miesto: Dom kultúry, ul. Československej armády (Mapa), Topoľčany  
 
 

Organizačný výbor:  Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (riabov@chess.sk) 
 IA Rastislav Diviak (FIDE ID 14908204) – hlavný rozhodca 
 IA Mgr. Karol Pekár (FIDE ID 14902370) – rozhodca a online 
 Ján Kišoň – online (www.sachovepomocky.sk)  

GM Milan Pacher – komentátor a tréner 
 Rebeka Nadzamová – produkcia podujatia 
  

Právo účasti: Otvorené MSR amatérov pre všetkých hráčov s ratingom do 2199 k 1. 7. 2020 alebo 
bez FIDE ratingu. Hráč nesmie byť držiteľom titulu (IM, GM, WIM, WGM). 

 
 

Hrací systém: Švajčiarsky zrýchlený systém na 7 kôl hracím tempom 2x 60 min + 30 sek./ťah na partiu podľa 

pravidiel FIDE pre klasické tempo hry, so zapisovaním ťahov. Výsledky turnaja budú zaslané na 
zápočet na domácu listinu LOK SR, aj na medzinárodnú ratingovú listinu FIDE. Čakacia doba na 
príchod k partii je 60 minút od začiatku kola. 

 

 

Cenový fond: Cenový fond spolu 6.500 € (173.000 CZK) a 1. miesto 1.000 € (26.600 CZK)   
 (z toho 5.960 € fin. ceny pre 60 ocenených, vrát. najkrajších partií; ceny sa kumulujú; 

Celkový cenový fond podujatia aj so sprievodnými aktivitami je 8.500 € (226.000 CZK)) 
 Ocenených prvých 20 miest v turnaji:  

1. miesto 1.000 € (26.600 CZK)          
2. miesto 400 € (10.650 CZK)  
3. miesto 350 € (9.340 CZK) 

4. miesto  300 € (8.000 CZK) 
5. – 10. miesto  250 € (6.670 CZK) 
11. – 20. miesto   100 € (2.670 CZK)

https://goo.gl/maps/3S34sjH7uV12
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 Kategória MSR mužov – 3 miesta – poháre, medaile a diplomy 
 Kategória MSR žien – 3 miesta – poháre, medaile a diplomy 
 Kategória seniori – 3 miesta (1955 a starší) – I. 80 € (2.130 CZK), II. 70 € (1.870 CZK), III. 60 € (1.600 CZK) 
 Kategória do 14 rokov – 3 miesta (2006 a mladší) vecné ceny 
 Kategória rating do 2000 vrátane – 3 miesta - I. 200 € (5.340 CZK), II. 120 € (3.200 CZK), III. 70 € (1.870 CZK) 
 Kategória rating do 1800 vrátane – 3 miesta - I. 200 € (5.340 CZK), II. 120 € (3.200 CZK), III. 70 € (1.870 CZK) 
 Kategória rating do 1600 vrátane – 3 miesta - I. 130 € (3.470 CZK), II. 100 € (2.670 CZK), III. 70 € (1.870 CZK) 
 Kategória rating 1000 vrátane – 3 miesta – I. 100 €, II. Vecná cena, III. Vecná cena 
 Cena za najkrajšiu partiu kola (1. - 7. kolo) – darčekové koše 
 Tombola – 6x vecné ceny 
 Špeciálne ceny – 3x vecné ceny 
 Podrobnosti na ďalšej strane týchto propozícií.  
 

Štartovné: 55 € (1.465 CZK) – zahr. hráči v zľavn. kateg., ktorí už aspoň 1x hrali MSRA v Topoľčanoch 
 59 € (1.575 CZK) - zahraniční hráči v zľavnených kategóriách 
 65 € (1.735 CZK) - zahraniční hráči, ktorí už aspoň 1x hrali MSRA v Topoľčanoch 
 69 € (1.840 CZK) - ostatní zahraniční hráči  
 Zľavnené kategórie sú: hráči r. 2002 a mladší, r. 1955 a starší, ženy, ZŤP, rating 1000 alebo bez ratingu; 

Zahraničný hráč: hráč uvedený na FIDE listine s inou federáciou ako SVK; MSRA: Majstrovstvá Slovenska 
v šachu amatérov. Rodiny s aspoň jedným hrajúcim rodičom a dvoma deťmi (alebo tromi hrajúcimi deťmi) 

majú zľavu 15% na štartovnom. V štartovnom sú zahrnuté aj 50% zľavy na vstupy na plaváreň 
a saunu v plavárni - 200 metrov od hracej miestnosti (aj pre sprievodné osoby). 

 

Prihláška: Vyplnená prihláška (meno, dátum narodenia, požiadavka na ubytovanie a stravu, telefonický 
kontakt, počet účasti na MSRA v Topoľčanoch) zaslaná v elektr. forme na riabov@chess.sk alebo 
cez tento formulár. Aktualizovaný zoznam prihlásených na stránkach chess-results.  

  Uzávierka prihlášok je do nedele 28. júna 2020.  
 Pri prihlásení sa po termíne alebo priamo na mieste sa zvyšuje štartovný poplatok o 10 € (267 CZK). 
 Informácie k prihláške aj cez +421 911 478 959. 
 

Prípravy na partie: Účastníci majú aj tento rok unikátnu príležitosť využiť prípravu na zápasy s pomocou 
veľmajstra. Táto možnosť sa najviac hodí hráčom, ktorí budú hrať o najvyššie umiestnenia. 
Vhodná je však aj pre tých, ktorí by si počas turnaja radi pomohli pri príprave na súpera; či 
takých, čo by radi takýto tréning vôbec prvýkrát s hráčom podobnej úrovne skúsili. Na výber sú 
4 balíčky tréningovej prípravy:  

 Basic Part – základný polhod. tréning na polku turnaja (3x 30 min. prípravy) za 49 € (1.300 CZK) 
 Profi Part – hodinové tréningy na polku turnaja (3x 60 min. prípravy) za 79 € (2.100 CZK) 
 Basic Komplet – polhodinové tréningy na celý turnaj (7x 30 min. prípravy) za 99 € (2.640 CZK) 
 Profi Komplet – hodinové tréningy na celý turnaj (7x 60 min. prípravy) za 169 € (4.500 CZK) 
 Individuálne tréningy: polhodinový (20 € - 530 CZK), hodinový (30 € - 800 CZK) 
 Ponuka platí do vyčerpania kapacít a prednosť majú vopred prihlásení.  
 

Zábavný kvíz  V sobotu večer sa uskutoční šachovo vedomostný zábavný kvíz pre max. 3-členné tímy.  

o super ceny:  Kvíz bude uvádzaný zábavným moderátorským duom. Hlavnou cenou sú 3 bezplatné vstupenky 
(100% štartovného – teda cca od 150 do 210 €) na ďalší ročník tohto turnaja a ďalšie dva tímy v 
poradí získajú vecné ceny. Štartovné do kvízu je 15 € (400 CZK) za družstvo.  

 

Hodnotenie: Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje 1. Buchholz, 2. Postupové body, 3. Počet výhier, 4. 

Výsledok zo vzájomných partií alebo 5. žreb, v prípade potreby určenia medailovej pozície. 
 

Ubytovanie a komplet Plná penzia na internáte – R+O+V s ubytov. za celý pobyt – 74,90 € (2.000 CZK) (150 m od hr. miestn.). 

strava: Plná penzia Hotel Kopačka / Penzión Batavya – R+O+V s ubytovaním za celý pobyt – 94,90 € (2.530 
CZK) (300 m resp. 350 m od hracej miestnosti + vyšší štandard). 

 Plná penzia Penzión Barrock - R+O+V s ubytovaním za celý pobyt 119,90 € (3.200 CZK) (500 m od 
hracej miestnosti + vyšší štandard). 

 Plná penzia Hotel Koruna / Hotel Félix – R+O+V s ubytovaním za celý pobyt 134,90 € (3.600 CZK)  
(30 m od hracej miestnosti + najvyšší štandard v meste). 

 
 
 
 

mailto:riabov@chess.sk
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Cenový fond: Viacero cien môže kumulovať aj jeden hráč. Kategóriu rating možno kumulovať 
s hlavnými cenami. Naprieč kategóriami ratingu sa však ceny nekumulujú.  

 (z toho 5.960 € finančné ceny). Celkovo 60 ocenených. 
  

 Hlavný turnaj  MSR mužov MSR žien 

1. miesto 1.000 € (26.600 CZK) 1. miesto Pohár, medaila Pohár, medaila 

2. miesto 400 € (10.650 CZK) 2. miesto Pohár, medaila Pohár, medaila 

3. miesto 350 € (9.340 CZK)  3. miesto Pohár, medaila Pohár, medaila 

4. miesto 300 € (8.000 CZK)  Rating do 2000 Rating do 1800 

5. miesto 250 € (6.670 CZK) 1. miesto 200 € (5.340 CZK) 200 € (5.340 CZK) 

6. miesto 250 € (6.670 CZK) 2. miesto 120 € (3.200 CZK) 120 € (3.200 CZK) 

7. miesto 250 € (6.670 CZK) 3. miesto 70 € (1.870 CZK) 70 € (1.870 CZK) 

8. miesto 250 € (6.670 CZK)  Rating do 1600 Rating 1000 

9. miesto 250 € (6.670 CZK) 1. miesto 130 € (3.470 CZK) 100 € (2.670 CZK) 

10. miesto 250 € (6.670 CZK) 2. miesto 100 € (2.670 CZK) Vecná cena 

11. miesto 100 € (2.670 CZK) 3. miesto 70 € (1.870 CZK) Vecná cena 

12. miesto 100 € (2.670 CZK)  Seniori Do 14 rokov 

13. miesto 100 € (2.670 CZK) 1. miesto 80 € (2.130 CZK) Vecná cena 

14. miesto 100 € (2.670 CZK) 2. miesto 70 € (1.870 CZK) Vecná cena 

15. miesto 100 € (2.670 CZK) 3. miesto 60 € (1.600 CZK) Vecná cena 

16. miesto 100 € (2.670 CZK) Najkrajšia partia 7x darčekové koše  

17. miesto 100 € (2.670 CZK)    

18. miesto 100 € (2.670 CZK) Tombola 6x vecné ceny  

19. miesto 100 € (2.670 CZK) Špeciálne ceny 3x vecné ceny  

20. miesto 100 € (2.670 CZK)    
   

Časový plán: 10. júl piatok   12. júla nedeľa   

 Prezentácia  11:00 – 12:30 Raňajky  08:00 – 09:30 
 Otvorenie podujatia  12:45 – 13:00 4. kolo  09:00 – 12:30  
 1. kolo 13:00 – 16:30 Obed  11:30 – 13:30 
 Večera 16:30 – 18:00 (večera - guľáš vo foajé – dobr.) 5. kolo  15:00 – 18:30 
 2. kolo 18:00 – 21:30  Večera  17:30 – 19:00 
 Vystúpenie živej hudby 21:30 – 22:30 (Sprievodný program) Prez. Bleskový turnaj18:45 – 19:20 
   Bleskový turnaj 19:30 – 22:30 (Spr. program)   

 11. júla sobota  13. júla pondelok 
 Raňajky 07:00 – 08:30 Raňajky  07:00 – 08:30 
 3. kolo 08:00 – 11:30 6. kolo  08:00 – 11:30 
 Obed 11:30 – 13:30 Obed  10:30 – 12:30 
 Prezentácia MSR Rapid šach 11:30 – 12:30 7. kolo  12:45 – 16:15 
 MSR v Rapid šachu 13:00 – 19:45 (Sprievodný program) Vyhodnotenie 16:25 – 16.40 
 Večera 19:00 – 21:00 
 Prezentácia Kvíz 20:00 – 20:20 

Kvíz so zábavným duom 20:30 – 22:30 (Sprievodný program) 
  

Doprava: piatok 10. júla 2020     pondelok 13. júla 2020 
  

Praha ( ) 05:34 – Bratislava 09:50 
Bratislava ( ) 10:36 – Topoľčany 12:29 

Topoľčany ( ) 17:32 – Bratislava 19:24 
Bratislava ( ) 20:10 – Praha 00:13 

Brno ( ) 08:21 – Bratislava 09:50 
Bratislava ( ) 10:36 – Topoľčany 12:29 

Topoľčany ( ) 17:32 – Bratislava 19:24 
Bratislava ( ) 20:10 – Brno 21:37 

Ostrava ( ) 06:58 – Martin 09:19 
Martin, ul. Jesenského ( ) 09:35 – Topoľčany 11:28 

Topoľčany ( ) 16:32 – Prievidza 17:27 
Prievidza ( ) 17:35 – Žilina 19:10 
Žilina ( ) 19:27 – Ostrava 21:02 

   

 Auto - Dve priestranné parkoviská vo vzdialenosti 100 metrov (pred Spoločenským domom a pred 
Stredoškolským internátom T. Vansovej). Parkovanie bude zabezpečené ako bezplatné.  

 Vlak – Vlaková stanica je vzdialená 7 min. chôdze od hracej miestnosti 
 Autobus – Autobusová stanica je vzdialená 7 min. chôdze od hracej miestnosti 
 

 



Stravovanie: Bufet vedľa hracej miestnosti (vrátane odšťavovaného ovocia). 
 

 Plná penzia v reštaurácii Hotel Koruna - 30 metrov od hracej miestnosti. 
 Kvalitná kulinária – jedna z najlepších v meste.  
  

Sprievodný program: 1) Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu (1.400 €) – sobota poobede (13:00 – 19:45)  
 2) Bleskový turnaj v nedeľu večer 19:30 – 22:30.  
 3) Plaváreň a sauna (200 m od hracej sály) – 50% zľava pre hráčov a sprievodné osoby  
 4) Večer spoločenských hier – piatok, sobotu a nedeľu budú po skončení kola 

k dispozícii spoločenské hry vo foajé hracej sály najmä pre rodiny s deťmi 
 5) Stolný tenis a šípky – k dispozícii v budove hracej sály (miestnosť za šatňou) 
 6) Možnosť opekačky na veľkom detskom centre Margarétka. 
 7) Možnosti turistiky – jaskynné maľby pravekých ľudí v Radošine (15 km od 

Topoľčian); vodná nádrž Duchonka (15 km od Topoľčian). 
 8) Vystúpenie živej hudby – gitarové vystúpenie hudobnej kapely v piatok večer 
 9) Naživo komentované partie GM Pacherom a online prenos partií  
  10) Darčekové koše za najkrajšie partie vyhodnotí a odovzdá veľmajster Pacher 
 11) Možnosť tréningovej prípravy na partie od veľmajstra  
 12) Šachový a vedomostný kvíz so zábavným duom – sobota večer 20:30 – 22:30 
 12) Režírovaný videoprenos z podujatia s komentárom na chess24.com 
 
 

Podmienky pre hru: Hracia sála sa skladá zo spoločenskej sály - hracej miestnosti a foajé. Hlavná časť hracej 
sály je o rozsahu viac ako 800 m2, a 300 m2 priestoru na balkónoch a pódiu. Pre každú 
dvojicu hráčov bude zabezpečený samostatný hrací stôl s voľným priechodom. 
V priestoroch foajé (cca 150 m2) je šatňa, bufet a priestor na sedenie, či analýzu partií 
pre približne 60 ľudí. Na turnaji budú dodržané aktuálne hygienické a zdravotné normy 
pre organizovanie športových podujatí. 

 
MSR v Rapid šachu: V sobotu poobede (11. júla 13:00 – 19:45; prezentácia od 11:30 do 12:30),  
 9 kôl, 2 x 10 min + 2 s/ťah s cenovým fondom 1.400 € (37.350 CZK). 
 Ceny: I. 200 €, II. 150 €, III. 120 €, IV. 80 €, V. – X. 50 € 

Rating do 2200: I. 30 €, II. 25 €, 20 € 
Rating do 2000: I. 30 €, II. 25 €, 20 € 

 Rating do 1800: I. 25 €, II. 20 €, II. 15 € 
 Senior: I. 30 €; Mládež do 14 rokov: I. – III. vecné ceny 
 Štartovné 12 € pre hráčov MSR Amatérov, 14 € zľavnené kat. a 16 € pre ostatných.  

(320 CZK / 373 CZK / 427 CZK) 
 

Bleskový turnaj: V nedeľu večer (12. júla 19:30 – 22:30; prezentácia od 18:45 do 19:20),  
 11 kôl, 2 x 3 min. + 2s/ťah s cenovým fondom 325 € (8.670 CZK).  
 Ceny: I. 100 €, II. 60 €, III. 50 €, IV. 40 €, V. 30 €;  
 rating do 2000: I. 15 €, rating do 1800: 15 €, senior (65 a viac): 15 €. 
 Štartovné 8 € pre hráčov MSR amatérov, 10 € pre ostatných. (213 CZK / 267 CZK) 
 
 
 

Bankový kontakt: Topoľčiansky šachový klub 
 IBAN: SK37 8330 0000 0020 0182 1504 
 SWIFT: FIOZSKBAXXX 
 Informácia pre adresáta: MSR Amatérov + Meno a priezvisko hráča (pre určenie 

platby) 
 Platba vopred urýchľuje proces registrácie a včasný začiatok turnaja. 
  
 Všetky platby sa realizujú v eurách. Sumy uvedené v českých korunách sú orientačné s kurzom 

ECB ku 11. júnu 2020: EUR 1 = 26,679 CZK. 



    ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Majstrovstvá Slovenska v šachu amatérov 
10. júla – 13. júla 2020 

Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany 
 

Zaslať najneskôr do nedele 28. júna 2020 
 
Názov klubu: .......................................................................................................... 
  
Kontaktné údaje na vedúceho skupiny – meno a priezvisko (povinný údaj):  
e-mail:      mobil, tel. (povinný údaj): 
 

Por. 
č. 

Meno a 
priezvisko 

Dátum 
narodenia 

Rating  
 

Plná penzia s ubytovaním 
(zakrúžkuj voľbu) 

Guľáš 
v prvý 
večer vo 
foajé? 

MSR 
Rapid 

Blesk. 
turnaj 

Kvíz 

1.    Internát / Kopačka / Batavya 
/ Barrock / Koruna 

ÁNO/NIE A / N A / N A / N 

2.    Internát / Kopačka / Batavya 
/ Barrock / Koruna 

ÁNO/NIE A / N A / N A / N 

3.    Internát / Kopačka / Batavya 
/ Barrock / Koruna 

ÁNO/NIE A / N A / N A / N 

4.    Internát / Kopačka / Batavya 
/ Barrock / Koruna 

ÁNO/NIE A / N A / N A / N 

5.    Internát / Kopačka / Batavya 
/ Barrock / Koruna 

ÁNO/NIE A / N A / N A / N 

 
Označte vybranú možnosť (nehodiace sa preškrtnite) 
Poznámky k ubytovaniu, resp. iné (vegetariánske stravovanie a pod.): 
 
 
 

Prípravy na partie a tréningy s veľmajstrom 
 
 

Meno a priezvisko Počet 
osôb 
/ks 

Basic Part 
 
(3 tréningy 
po 30 minút) 

 

49 € 

Profi Part  
 
(3 tréningy 
po 60 minút) 

 

79 € 

Basic 
Komplet 
(7 tréningov 
po 30 minút) 

 

99 € 

Profi 
Komplet 
(7 tréningov 
po 60 minút) 

 

169 € 

Individ. 
kolá Basic  
(30 min.) 

 
 

20 € 

Individ. 
kolá Profi  
(60 min.) 

 
 

30 € 

        

        

 
*prideľte krížik k voľbe tréningového programu 
**prednosť majú vopred prihlásení záujemcovia do vyčerpania kapacít  

 
Dátum:       Podpis: 
 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: riabov@chess.sk alebo cez tento formulár najneskôr do 
nedele 28. júna 2020. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať ja na +421 911 478 959. 
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