
 

 

 ŠK Modra v spolupráci s www.sachovepomocky.sk 
 

vás pozývajú na 
 

Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu  
jednotlivcov v roku 2021 

25. ročník Memoriálu Dr. Jozefa Federiča 
 

Vyhlasovateľ:  Slovenský Šachový zväz 
 

Dátum:   12.6.2021 
 

Miesto:   Kultúrny dom Ľ. Štúra, Sokolská 8, 900 01 Modra  
 

Právo účasti:   Hráči bez obmedzenia veku a výkonnosti. Všetci hráči musia mať  

  najneskôr v deň turnaja pridelené FIDE ID, členovia SŠZ musia mať

  uhradený členský poplatok na rok 2021.  

Herný systém: Švajčiarsky systém na  9 kôl podľa pravidiel FIDE pre rapid šach, 

výsledky budú zaslané na FIDE.  

Pomocné hodnotenie: 1.Buchholz 2. upravený Buchholz (bez 

najhoršieho výsledku) 3.vzájomný zápas 4.počet víťazstiev 5.Armagedon 

(v prípade že ide o iné ako vecné ceny)  

Tempo:   2 x 10 minút na partiu + 5s/ťah 
 

Riaditeľ turnaja:   Ján Kišon 
 

Hlavný rozhodca:   Marek Horváth  
 

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

     09:30 hod. – 13:00 hod. - 1. - 5. kolo 

                                                13:00 hod. – 14:00 hod. -  obedová prestávka 

     14:00 hod. – 17:00 hod.  - 6. – 9. kolo 

                                                 17:15 hod. – 17:30 hod.  - slávnostné vyhodnotenie turnaja 
 

Štartovné:   12 €       

       

Cenový fond:   

Celkové poradie: Cena: Kategória: Cena: 

1. miesto 200 € Najlepší hráč rating do 

1500 

šachové hodiny 

KK9908 

2. miesto 150 € Najlepší hráč rating do 

1700 

šachové hodiny 

KK9908 

3. miesto 100 € Najlepší hráč rating do 

1900 

šachové hodiny 

KK9908 

4. miesto 50 € Najlepší hráč rating do 

2100 

šachové hodiny 

KK9908 

5. miesto 50 € Najlepšia žena šachové hodiny CE 

Classic 

6.-10.miesto  30 € Najlepší senior šachové hodiny CE 

Classic 

11.miesto a nižšie  vecné ceny podľa poradia Najlepší junior šachové hodiny CE 

Classic 

https://www.sachovepomocky.sk/


 

 

         

Cenový fond MSR v rapid šachu  

               

Muži: Cena: Ženy: Cena: 

1. miesto 200€ 1. miesto 130€ 

2. miesto 100€ 2. miesto 80€ 
3. miesto 50€ 3. miesto 40€ 

 

Cenový fond MSR v rapid šachu je určený pre najlepších hráčov zo Slovenska 

Súbeh cien v rámci katogórií nie je možný 

 

Prihlášky:       Vyplnený formulár je potrebné zaslať do 10.6.2021,  po tomto termíne     

sa vklad do turnaja zvyšuje o 3 €. Prípadne prihlášky pošlite Tomášovi 

Peričkovi na mailovú adresu tomas.pericka@gmail.com 

      

Občerstvenie:   Formou bufetu (párky, nealko, káva, čaj atď.) 

 

Technické ustanovenia:      Prvých 12 šachovníc bude vysielaných online a pre všetkých hráčov 

 usporiadateľ zabezpečí šachy a hodiny. 

 

Podujatie je spolufinancované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a s podporou SŠZ. 

 

Tešíme sa na vašu účasť! 

https://forms.gle/KG5cR5pgM632Ambw5

