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Szlovák Nemzeti Amatör Sakk Bajnokság 
 

FIDE Open sakkozóknak 2199 Élö pontszámig vagy még FIDE pontszám nélküli játékosoknak 
(A verseny FIDE élö pontszámra beszámolódik) 

 

A verseny mottója: „A sakknak,akár a zenének  vagy a szerelemnek,megvan az ereje boldoggá tenni az 
embert.“            Siegbert Tarrasch 

  
 

A verseny idöpontja: 2019 Julius 13-16 (szombattól keddig)   
 

A verseny szervezöi: Szlovák Sakkszövetség, a Topolčany sakk egylet 

A Verseny helyszíne: Dom kultúry, ul. Československej armády (térkép), Topoľčany  
 (Nagytapolcsány, Kultúrház, Csehszlovák hadsereg utca) 
 
 

A verseny biztosítója: Mgr. Ing. Alexander Riabov (sasariabov@gmail.com) 
A verseny föbírói:   Rastislav Diviak (FIDE ID 14908204)  
 Mgr. Karol Pekár (FIDE ID 14902370) – az online közvetítés biztosítója 
 Rebeka Nadzamová – fényképek és videók biztosítója 
  

Részvételi jog: A verseny nyílt bajnokság amatör sakkozóknak 2199 élö pontszámig 2019 julius 1.-hez, 
vagy FIDE élö nélküli játékosoknak. A nevezö játékos nem lehet IM ,GM, WIM, WGM 
ranggal rendelkezö. 

 
 

A vers. lebonyolítása: Svájci rendszer 8 körre, játíkidö 2x 60 perc + 30 másodperc minden lépés után a FIDE 
szabályok szerint a klasszikus sakk szerint, a lépések kötelezö beírásával. 
A versenyeredmények beszámolódnak a nemzetközi és a FIDE pontszámokba. 
Várakozási idö : 60 perc a kör kezdetétöl számítva. 

 
 

Díjak: 6000 euró kerül elosztásra (1.935.000 ft) és I. hely 
1000 euró (322.500 ft)  

 (ebből 5400 € pénzügyi díj 50 díjért, beleértve a legszebb tételeket; Az árak 
kumulatívak) 

 A verseny első 10 helyét nyerték –  

 I. 1.000 €, II. 500 €, III. 350 €, IV. – V. 300 €, VI. – X. miesto 250 € 
 (I. 322.500 ft, II. 161.250 ft, III. 112.900 ft, IV.-V. 96.800 ft, VI.-X. 80.625 ft) 
 

https://goo.gl/maps/3S34sjH7uV12
mailto:sasariabov@gmail.com


 Szlovák férfiak első három helyen: csésze, érem 
 Szlovák nők első három helyen: csésze, érem 
 Agg kategória (1954 és idösebbek): Elsö három hely – I. 70 €, II. 60 €, III. 50 € (22.580 ft, 19.350 ft, 16.100 ft) 
 Ifi kategória(2005 és fiatalabb): Tárgyjutalom 

 2000 élö pontig kategória – Elsö három hely - I. 250 €, II. 150 €, III. 100 € (80.600 ft, 48.400 ft, 32.250 ft) 

 1800 élö pontig kategória – Elsö három hely - I. 250 €, II. 150 €, III. 100 € (80.600 ft, 48.400 ft, 32.250 ft) 

 1600 élö pontig kategória – Elsö három hely - I. 150 €, II. 100 €, III. 70 € (48.400 ft, 32.250 ft, 22.580 ft) 

 1000 élö pontig kategória – Elsö három hely – I. 70 €, II. 60 €, III. 50 € (22.580 ft, 19.350 ft, 16.100 ft) 

 Minden körben a legszebb meccs ajándékkosarat kapnak  
 Tomboladíjak: I. 20 €, II. – III. Tárgyjutalom (6.450 ft) 
 Speciális árak - 5 anyagdíjat 
 Ezen javaslatok más oldalainak adatai. 
 

Nevezési díj:   55 € (17.740 ft) 
 45 € (14.500 ft) 2001-ben születettek és fiatalabbaknak, 1954-ben születetteknek és 

idösebbeknek,hölgyeknek,testi fogyatékkal élöknek, 1000 élö pontszámmal 
rendelkezöknek,a családos sakkozóknak akik egy családban 3 veersenyzövel 
rendelkeznek 15% -os kedvezménnyel az induláskor.  

 A nevezési díjban benne van a verseny alatt INGYENES belépö a strand területére. 
 

Nevezés: sasariabov@gmail.com email címre 2019. Junius. 30. ig. Névvel vagy a google űrlapon 
keresztül, élö pontszámmal, klub névvel.  Junius 30.-a utáni bejelentkezés 7 euróval 
emeli a nevezési díjat. A bejelentkezett versenyzök megtekinthetök a chess-
results.com - on. Kérdésekkel ezena telefonszámon lehet érdeklödni: +421 911 478 959 
(russian & english lang.) vagy szervező asszisztens +421 908 890 272 (magyar nyelv). 

 

 A játékok előkészítése: A verseny alatt lehetöség van a meccsekre való felkészülésre egy szlovák 
nagymesterrel GM Milan Pacherrell. Ez a lehetőség főleg azoknak a játékosoknak 
kedvezhet,akik az első helyekért játszhatnak,továbbá azoknak,akik egyenrangú 
ellenfelekre szeretnének minőségi felkészülést, azok számára, akik először szeretnének 
egy ilyen képzést gyakorolni egy hasonló szintű játékossal.  

 4 felkészülési csomagra van lehetőség:  
 Basic Part – alap felkészítés 3x 30 perc a fél veresenyre  49 € (15.800 ft) 
 Profi Part – 3x 1 órás felkészítés 79 € (25.500 ft) 
 Basic Komplet – 7x 30 perc az egész versenyre  99 € (31.900 ft) 
 Profi Komplet – 6x 1 órás felkészítés az egész vereseny alatt 169 € (54.500 ft) 
 Egyéni képzés: fél óra (20 € (6.450 ft)), óránként (30 € (9.700 ft)) 
 Az ajánlat addig érvényes, amíg a kapacitás kimerül, és a prioritás előzetesen megtörténik. A 

lemondási díj 20%. 
 

Értékelés: A megszerzett pontok száma. Egyenlö pontok esetén: 1.Bucholz, 2.Sorrendbeli pontok 3.Gyözelmek száma, 

4. Egymás közti meccs, 5.villámsakk,amennyiben szükséges a díjazott helyek eldöntésére. 
 

Szálláslehetöség: Teljes panzio kollégiumban - reggeli, ebéd, vacsora az egész verseny alatt - 69,90 euró 
(22.540 ft) egy személyre. (150 méterre a játékteremtöl) 

 Teljes panzio a Hotel Pukban/vagy a Batavya panzioban - reggeli, ebéd, vacsora - 89,90 
euró (29.000 ft) (250 méterre a játékteremtöl + elökelöbb minöség). 

 Teljes ellátás a Hotel Korunában - reggeli, ebéd, vacsora egész verseny alatt - 124,90 
euró (40.300 ft) (50 méterre a jatekteremtöl + a városban a legelökelöbb lehetöség). 
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Díjak: Több játékos nyerhet egy játékos. A hitelminősítő kategória nagy árakkal 
összevonható. Az árak azonban nem halmozódnak fel a minősítési kategóriákban. 

 (ebből 5.400 € pénzügyi ár). Összesen 50 díj. 
  

 Fő verseny  Szlovák ember Szlovák nő 

1. hely 1.000 € (322.500 ft) 1. hely Kupa, érem Kupa, érem 

2. hely 500 € (161.250 ft) 2. hely Kupa, érem Kupa, érem 

3. hely 350 € (112.900 ft) 3. hely Kupa, érem Kupa, érem 

4. hely 300 € (96.800 ft)  Rating hogy 2000 Rating hogy 1800 

5. hely 300 € (96.800 ft) 1. hely 250 € (80.625 ft) 250 € (80.625 ft) 

6. hely 250 € (80.625 ft) 2. hely 150 € (48.400 ft) 150 € (48.400 ft) 

7. hely 250 € (80.625 ft) 3. hely 100 € (32.250 ft) 100 € (32.250 ft) 

8. hely 250 € (80.625 ft)  Rating hogy 1600 Rating 1000 

9. hely 250 € (80.625 ft) 1. hely 150 € (48.400 ft) 70 € (22.580 ft) 

10. hely 250 € (80.625 ft) 2. hely 100 € (32.250 ft) 60 € (19.350 ft) 

  3. hely 70 € (22.580 ft) 50 € (16.100 ft) 

Szép játék 8x ajándék kosarak  Időseknek Legfelj. 14 éves 

  1. hely 70 € (22.580 ft) Anyagár 

Tombola 20 € + 2x anyagárak 2. hely 60 € (19.350 ft) Anyagár 

Különleges árak 5x anyagárak 3. hely 50 € (16.100 ft) Anyagár 
   

Idö beosztás: 13. július szombat  

 Bejelentkezés  11:00 – 12:30 
 Unnepélyes megnyitó 12:45 – 13:00 
 1. kör 13:00 – 16:30 
 Vacsora 16:30 – 18:00 (vacsora - gulyás .szabadon választhato) 

  2. kör 18:00 – 21:30  
Élö zenés fellépés 21:30 – 22:30 

 
 14. július vasárnap 
 Reggeli 07:30 – 09:00 
 3. kör 08:30 – 12:00 
 Ebéd 11:30 – 13:30 
 4. kör 15:00 – 18:30 
 Vacsora 17:30 – 19:00 
 Villámsakk verseny 19:30 – 22:30 (Kísérő program)  
  
 15. július hétfö 
 Reggeli 07:30 – 09:00 
 5. kör 08:30 – 12:00 
 Ebéd 11:30 – 13:30 
 6. kör 15:00 – 18:30 
 Vacsora 17:30 – 19:00  
 Árnyékolás / Társasjátékok 19:30 – 21:30 (Kísérő program) 
 
 16. július  kedd 
 Reggeli 06:30 – 08:00 
 7. kör 07:30 – 11:00 
 Ebéd 10:30 – 12:00 
 8. kör 12:30 – 16:00 
 Kiértékelés és záró cerem. 16:15 – 16:40    



Jobb: 13. július szombat 2019  
  

 

 16. július  kedd 2019 

 

 
   

  
 
 

 
 
  
 
 
 Autó - Két tágas parkoló 100 méterre (a Közösségi Ház előtt és a panzió előtt). A parkolás ingyenes.  

 A vonat - vasútállomás 7 perc. séta a játszószobából 
 Busz - buszpályaudvar 7 perc. séta a játszószobából 
 

Étkezés: Büfé a versenyhelyszínen a verseny egész ideje alatt elérhetö lesz. 
 

 Teljes ellátás a Hotel Koruna étteremben - 30 méterre a játszószobától. 
 Minőségi kulináris - az egyik legjobb a városban. 
  

Kísérő program: 1) Villámsakk verseny vasárnap este 19:30 – 22:30.  
 2) Nyári medence kellemes természeti környezetben – a résztvevők számára ingyenes 
 3) Esti társadalmi játékok – Szombaton, vasárnap és hétfőn, a játék vége után a 

fórumon kerül sor különösen a gyermekes családokban 
 4) Asztalitenisz és darts – rendelkezésre áll a játszószoba épületében (szoba öltöző 

mögött) 
 5) Lehetőség a Margarétka nagy gyermekközpontjában. 
 6) A turizmus lehetőségei - az őskori emberek barlangfestményei Radošinában (15 

km-re Topoľčanytól); Duchonka víztározó (15 km-re Topoľčanytól). 
 7) Élő zenei előadás - gitár előadás szombat este 
 8) A GM Pacher élőben megjegyzett játékai és online játékátvitel 
 9) Nagymester Pacher értékelni fogja és díjazza a gyönyörű játékokat 

10) Lehetőség a Nagymester játékainak előkészítésére 

Játékfeltételek: A játszószoba egy szociális teremből áll, egy játszószobából és egy foajéból. A 
játszószoba fő része kb. 800 m2, az erkélyeken és a színpadon találhatóMinden játékos 
pár számára biztosított lesz külön játékasztal szabad átjáróval. Foajé (cca 150 m2): van 
egy gardróbszoba, büfé és ülősarok, vagy játékelemzés mintegy 60 főnek. 

Blitz: Vasárnap este (július 14. 19:30 – 22:30), 11 kör, 2 x 3 perc. + 2 másodperc / mozgás a 
díj alap 325 € (104.800 ft).  

 Díjak: I. 100 €, II. 60 €, III. 50 €, IV. 40 €, V. 30 €; (I. 32.250 ft, II. 19.350 ft, III. 16.100 ft, 
IV. 12.900 ft, V. 9.700 ft)  

 rating hogy 2000: I. 15 €, rating hogy 1800: 15 €, vezető (65+): 15 € (4.840 ft). 
 Nevezési díj 7 € (2.260 ft) versenyzők számára, 8 € (2.580 ft) mások számára. 
 
 



    KÖTELEZŐ ALKALMAZÁS 

Szlovák Nemzeti Amatör Sakk Bajnokság 
2019 Julius 13-16  

Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany (Nagytapolcsány, Kultúrház, Csehszlovák hadsereg utca) 
 

Küldés legkésőbb 2019. június 30-ig pénteken 
 

Klub neve: .......................................................................................................... 
  
A csoportvezető elérhetősége - keresztnév és vezetéknév (kötelező):  
e-mail:      mobil, tel. (kötelező): 
 

 Keresztnév és 

vezetéknév 

Születési 

dátum 

Rating 

FIDE: 

Teljes ellátás 

szállással 

szálló 

Teljes ellátás 

szállással 

Hotel Puk 

Teljes ellátás 

szállással 

Panzió 

Batavya 

Guľáš az 

első este? 

1.    Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 

2.    Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 

3.    Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 

4.    Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 

5.    Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 

6.    Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem Igen / Nem 

 
Jelölje ki a kiválasztott beállítást (törölni kell) 
 
Szállásjegyzetek, vagy egyéb (vegetáriánus ételek): 
 

 

Felkészülés a nagymester játékokra és tréningekre 
 
 

Keresztnév és 

vezetéknév 

Személyek 

száma 

Basic Part 
 

(3 edzés 30 

percig) 

 

49 € 
15.800 ft 

Profi Part  
 

(3 edzés 60 

percig) 

 

79 € 
25.500 ft 

Basic 

Komplet 
(7 edzés 30 

percig) 

 

99 € 
31.900 ft 

Profi 

Komplet 
(7 edzés 60 

percig) 

 

169 € 
54.500 ft 

Egyénileg 

Basic  
(30 perc.) 

 

 

20 € 
6.450 ft 

Egyénileg 

Profi  
(60 perc.) 

 

 

30 € 
9.700 ft 

        

        

        

        
* hozzon létre egy keresztet a képzési program kiválasztásához 
** előnyben részesítik a kapacitáscsökkenés előzetesen regisztrált jelöltjeit; a lemondás legkésőbb 24 órával a rendezett 
képzés megkezdése előtt történhet (egyénileg tréningekre)/ legalább 14 nappal a verseny kezdete előtt (csomagok) 

 
Kérjük, töltse ki és küldje el e-mail címére: sasariabov@gmail.com vagy google űrlapon keresztül legkésőbb 
2019. június 30-án, pénteken. További kérdéseivel kapcsolatba léphet velünk +421 911 478 959 (orosz és angol) 
vagy szervező asszisztens +421 908 890 272 (magyar nyelv). 
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