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1. Základné informácie 
 
1.1.  Termín:  28.05.2022 – 04.06.2022 
1.2.  Cenový fond: 2.300 EUR, z toho peňažný cenový fond vo výške 2.200 EUR 

Súbežne s turnajom budú prebiehať Majstrovstvá SR seniorov 65+ s cenovým fondom 
1.700 EUR. 

1.3.  Počet kôl: 9 
1.4.  Hracie tempo: 90 min./40 ťahov + 30 min., bonifikácia 30 sek./ťah 
1.5.  Miesto:   Hotel*** SOREA Hutník I.   
    Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, Slovenská republika 
    www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-hutnik-i 
   GPS: E 20° 17' 8.5" N 49° 10' 36"  

2. Podmienky účasti 
 
2.1.  Vek: Turnaj pre hráčov bez obmedzenia veku so špeciálnymi cenami pre seniorov 50+ 

(ročník 1972 a starší). 
Seniori 65+ (ročník. 1957 a starší) sa môžu zúčastniť tohto turnaja alebo 
Majstrovstiev SR seniorov 65+, ktoré budú prebiehať súbežne s týmto turnajom.   

2.2.  Štartovné: 0 EUR  - držitelia titulov GM a WGM  
  20 EUR  - držitelia titulov IM a WIM  

 40 EUR - juniori (roč. 2004 a mladší) 
 50 EUR - základné štartovné 
Štartovné sa uhrádza do 28.04.2022 výhradne platobnou kartou alebo bankovým 
prevodom/hotovostným vkladom na účet, ktorý bude účastníkovi oznámený pri podaní 
prihlášky na turnaj;  
Štartovné musí byť uhradené do 28.04.2022, po tomto dátume sa zvyšuje o 10 EUR.  

2.3.  Prezentácia: Hráč so zaplateným štartovným sa musí osobne prezentovať do turnaja v čase prezentácie, 
uvedenom v bode 4.2. Pri prezentácii musí mať pridelené ID FIDE, inak sa turnaja nemôže 
zúčastniť. Hráč, ktorý má zaplatené štartovné a ktorý nebude prezentovaný v čase určenom 
na prezentáciu, môže do turnaja nastúpiť najskôr od druhého kola, resp. neskoršieho kola 
určenom hlavným rozhodcom.  

2.4.  Storno účasti: Storno účasti je možné do 28.04.2022 výhradne elektronicky na adrese: info@tatrafest.sk. 
V prípade včasného storna bude vrátené uhradené štartovné znížené o manipulačný 
poplatok organizátorovi vo výške 10 EUR. V prípade neskorého storna sa štartovné 
nevracia a zostáva organizátorovi, ak Riaditeľ turnaja nerozhodne inak. 

 
3. Turnajové ceny 
 
Rozdelenie peňažného cenového fondu 2.200 EUR je nasledovné: 
3.1.  Desať hlavných finančných cien za umiestnenie v turnaji: 1. miesto: 200 EUR,  2. miesto: 150 EUR, 3. 

miesto: 100 EUR, 4. miesto: 70 EUR, 5. miesto: 60 EUR, 6.-10. miesto: 50 EUR. 
3.2.  Desať špeciálnych cien pre seniorov 50+: 1. miesto: 100 EUR,  2. miesto: 90 EUR, 3. miesto: 70 EUR,  

4.-8. miesto: 50 EUR, najlepší hráč –  člen Slovenského šachového zväzu: 80 EUR, najlepšia hráčka – členka 
Slovenského šachového zväzu: 80 EUR. 

 Najlepšiemu hráčovi alebo hráčke, členom Slovenského šachového zväzu, uhradí zväz náklady vo 
výške 600 EUR súvisiace s účasťou na seniorských Majstrovstvách sveta 2022 alebo seniorských 
Majstrovstvách Európy 2022 – v prípade, ak hráč túto možnosť nevyužije, prechádza nárok na 
druhého/druhú v poradí a ak aj ten odmietne, potom na tretieho v poradí.  

3.3. Dvanásť vedľajších finančných cien v štyroch kategóriách: 1. ženy, 2. juniori, 3. hráči ELO ˂ 2100 (máj 

2022), 4. hráči ELO ˂ 1800 (máj 2022). 
  Výška cien v kategóriách: 1. miesto: 60 EUR, 2. miesto: 50 EUR, 3. miesto: 40 EUR. 
3.4.   Jedna špeciálna zlosovateľná cena vo výške 100 EUR.  
 Do zlosovania, ktoré prebehne na Slávnostnom vyhlasovaní výsledkov bude zaradený každý účastník turnaja 

nepretržite ubytovaný v dobe 28.05.-04.06.2022 (t.j. 7 nocí dní) v Hoteli*** SOREA Hutník I., ktorý sa zúčastní 
18. ročníka SeniorBlesk a ktorý v každom z turnajov získa aspoň 2 body. Do zlosovania nebudú zaradení 
účastníci, ktorí boli vylúčení z ktoréhokoľvek turnaja.  

3.5. Jeden účastník môže získať viac cien uvedených v bodov 3.1, 3.2, 3.3. a 3.4, t.j. všetky ceny sa kumulujú. 
 Príklad: Hráčka, členka SŠZ, roč. 1980 s ELO 1799 vyhrá turnaj. Získa cenu za 1. miesto podľa bodu 3.1. 

vo výške 200 EUR. Zároveň získa cenu za 1. miesto podľa bodu 3.3. v kategóriách: ženy (60 EUR), hráči 

ELO ˂ 2100 (60 EUR) a hráči ELO ˂ 1800 (60 EUR). Súhrnná výška ňou získaných cien bude 380 EUR. 
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3.6.   Víťaz turnaja získa vecnú cenu OPEN Tatry 2022. 
3.7. Podmienkou získania ľubovoľnej ceny je osobná účasť na Slávnostnom vyhlásení výsledkov a následnom fotení 

víťazov turnaja. Finančné ceny budú uhrádzané bezhotovostne na účet, ktorý ocenený účastník písomne oznámi 
organizátorovi pri Slávnostnom vyhlásení výsledkov, resp. na účet, z ktorého ocenený účastník uhradil 
štartovné. 

3.8.  Ceny budú zdaňované organizátorom turnaja v zmysle aktuálne platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, predovšetkým zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

 
4. Hrací systém 
   
4.1. Otvorený turnaj pre hráčov registrovaných vo FIDE so zápočtom na FIDE rating.  
4.2. Časový harmonogram: 
 28.05.2022 (sobota):  14:30 – 16:30 Prezentácia; 17:15 Otvorenie turnaja; 17:30 1. kolo turnaja 
 29.05.2022 :   17:30 2. kolo turnaja 
 30.05.2022 (pondelok):   09:00 3. kolo turnaja, 17:30 4. kolo turnaja 
 31.05.-03.06.2022:   17:30 5.-8. kolo turnaja 
 04.06.2022 (sobota):   09:00 9. kolo turnaja, 14:15 Slávnostné vyhlásenie výsledkov  
4.3. Švajčiarsky systém na 9 kôl, losovanie programom Swiss-Manager. 
4.4. Tempo: 90 min./40 ťahov + 30 min., s bonifikáciou 30 sek./ťah.  
4.5. Na turnaji budú použité elektronické hodiny. 
4.6. Online prenos z min. prvých 5 šachovníc na stránke chess.sk. 
4.7. Hrá sa podľa Pravidiel šachu FIDE. 
4.8. Čakacia doba je 30 min. od oficiálneho začiatku kola. 
4.9. Hráčovi je dovolené vynechať jedno kolo so ziskom ½ bodu za predpokladu, že o svojej požiadavke na 

vynechanie kola informuje Hlavného rozhodcu pred žrebovaním daného kola. Táto možnosť sa nevzťahuje na 
posledné dve kolá turnaja 

4.10. V hracej miestnosti je zakázané jedenie, fajčenie a užívanie alkoholických nápojov a akýchkoľvek iných 
omamných látok. Fajčenie je povolené len v priestoroch určených hotelom, v ktorom sa turnaj koná.  

4.11. Hráči majú dovolené mať v hracej miestnosti vypnuté elektronické zariadenia v zmysle bodu 11.3.2.1. Pravidiel 
šachu FIDE.  

4.12. Hráči, rozhodcovia a všetky osoby v hracej miestnosti sú povinní dodržiavať dress code SMART CASUAL, 
pričom oblečenie nesmie propagovať násilie alebo akýkoľvek iný druh verejne neprimeraného správania. 

4.13. Hlavný rozhodca turnaja je oprávnený uložiť pokutu vo výške 30 EUR za akékoľvek zasahovanie tretích  osôb 
do partie.    

4.14. Riaditeľom turnaja bude na začiatku turnaja v zmysle Súťažného poriadku pre súťaže jednotlivcov v šachu 
vymenovaná trojčlenná Komisia pre riešenie protestov. Hráč má právo podať protest v zmysle Súťažného 
poriadku pre súťaže jednotlivcov v šachu spolu so zaplatením protestného vkladu vo výške 20 EUR; bez úhrady 
protestného vkladu sa na podaný protest neprihliada a nesmie byť komisiou riešený. Rozhodnutie komisie je 
konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.  

4.15. Kritéria určujúce poradie v turnaji: 1. Počet bodov; 2. Buchholz; 3. Počet výhier; 4. Vzájomná partia; 
5. Priemerné ELO súperov.  

4.16. Riaditeľ turnaja je povinný za účelom hladkého priebehu turnaja prijímať všetky potrebné opatrenia.   
 
5. Bezpečnostné a hygienické opatrenia 
 
5.1.  Turnaj sa bude riadiť nariadeniami vyšších autorít platných v čase a mieste konania turnaja.  
5.2. V prípade, ak bude mať organizátor možnosť rozhodnúť o niektorých konkrétnych podmienkach 

bezpečnostných a hygienických opatrení v zmysle nariadení vyšších autorít, právo určiť takéto konkrétne 
opatrenia má Riaditeľ turnaja, ktorý však musí akceptovať podmienky stanovené hotelom, v ktorom sa turnaj 
koná. 

  
6. Prihláška do turnaja 
 
6.1. Registrácia a prihlásenie sa do turnaja prebieha elektronickou formou na webovej stránke 

www.tatrafest.sk od 01.12.2021.  
6.2. Organizátor zabezpečil v spolupráci s Hotel*** SOREA Hutník I. pre hráčov a ich sprevádzajúce osoby 

ubytovanie a stravovanie: 
 6.2.1. hráči/sprevádzajúce osoby, ktorí si uplatňujú Štátnu účelovú dotáciu, 
 6.2.2. hráči/sprevádzajúce osoby vo veku nad 60 rokov, ktorí si neuplatňujú Štátnu účelovú dotáciu,  
 6.2.3. sprevádzajúce osoby vo veku do 60 rokov. 
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 Organizátor zabezpečuje ubytovanie do vypredania kapacity Hotela*** SOREA Hutník I., Hotel** SOREA 

Hutník II. je dlhodobo uzatvorený. Organizátor je oprávnený odmietnuť ubytovať ľubovoľnú osobu, a to 
najmä v prípade jej neetického správania sa na predchádzajúcich ročníkoch Majstrovstiev SR seniorov alebo 
OPEN Tatry.    

 Bližšie informácie ohľadne ceny spôsobu rezervácie ubytovania budú zverejnené na webovej stránke 
www.tatrafest.sk od 01.12.2021. 

6.3. Informácie o vlakovom a autobusom spojení sú na stránke - www.cp.sk. 
 Z Popradu je možné dostať do Tatranských Matliarov autobusom, ktorý ide smerom na Ždiar alebo na Lysú 

Poľanu. Vystúpiť je potrebné na zastávke "Tatranské Matliare", prejsť na druhú stranu hlavnej cesty, schodmi 
vyjsť na chodník, ísť vľavo cca 25 m a potom vpravo po prístupovej ceste (miernym kopcom) až priamo 
k hotelu. 
V prípade, ak sa niektorý z účastníkov pôjde z Popradu električkou alebo vláčikom, je potrebné vystúpiť 
v Tatranskej Lomnici. Zo zastávky je to peši cca 4 km. Je možné použiť TAXI, napr. na čísle 
0905 262 262 alebo  0908 088 555 (bez záruky, platné v čase vydania propozícií). 
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