Prešovský šachový sviatok je už za dverami
Už o pár dní sa v Prešove opäť uskutoční obľúbený šachový turnaj Prešov Open 2021. Hráči zo Slovenska i
okolitých krajín si v našom meste zmerajú sily už 29. júla.Vo štvrtok 29.7.2021 o 10.00 hod. sa pod záštitou
primátorky mesta Prešov Andrey Turčanovej začne už 14. ročník Medzinárodného šachového turnaja Prešov
OPEN 2021. Turnaj sa uskutoční v reprezentačných priestoroch hotela Senátor a organizujú ho šachoví
zanietenci z Prvého šachového klubu Prešov.Hrá sa na 7 kôl, druhé kolo je na programe vo štvrtok o 16.00
hod., ďalšie kolá v piatok o 9.00 a 15.00 hod., v sobotu o 10.00 a 15.00 hod., záverečné 7. kolo v nedeľu
o 9.00 hod. s vyhodnotením turnaja cca o 14.00 hod.Aj napriek komplikovanej epidemiologickej situácii sa
rysuje kvalitná účasť slovenských a zahraničných, najmä mladých poľských hráčov, ktorí dominovali v
v uplynulom ročníku vo všetkých 3 hlavných kategóriach (ELO nad 2001, do 2000 a 1800). Predbežne je
prihlásených cca 60 hráčov, účasť prisľúbil aj víťaz z roku 2019 Ryzsard Kasperek, talentovaný kandidát
majstra (CM) Tomasz Jaskolka, obaja z Poľska. Z domácich favoritov príde prešovský veľmajster Mikuláš
Maník, silná je aj skupina hráčov zo západného Slovenska na čele s Miroslavom Klemanom a Jurajom
Šošovičkom s ELO nad 2100. Prihlásení sú aj hráči z Českej republiky. Organizátori na čele s Jaroslavom
Bánocim, Danielom Kovaľom a hlavným rozhodcom turnaja Miroslavom Kováčikom očakávajú v ďalších
dňoch ďalšie prihlášky, najmä z radov mladých šachistov z Prešova a blízkeho okolia.Spestrením turnaja,
ktorý je zároveň neoficiálnymi Krajskými majstrovstvami v šachu jednotlivcov bude bleskový turnaj, hraný
v priestoroch Hotela Senátor v piatok 30.7.2021 o 19.00 hod. s otvorenou účasťou aj hráčov, nehrajúcich
hlavný turnaj.Vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia je potrebné pri návšteve podujatia dodržiavať
nariadené hygienické opatrenia (rúška, dezinfekcia rúk). PREŠOV OPEN 2021XIV. ročník medzinárodného
šachového turnajaa Krajské majstrovstvo v šachu jednotlivcov 2021 Termín:
29.07. - 01.08.
2021Hracia miestnosť: Hotel Senátor, Hlavná 67, 080 01 PrešovHrací systém:
Švajčiarskym systémom
na 7 kôl, zápočet ELO na LOK SR, FIDE Hracie tempo:
90 min. na partiu + 30 sek. na ťah; čakacia
doba 30 minútPrezentácia:
štvrtok 29.07. 2021, 08.00 – 9.30 hod Hotel Senátor, Hlavná 67,
PrešovHracie kolá:
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Vyhodnotenie a ukončenie turnaja bude 1.08.2021 cca
14.00 hPrihlášky a informácie: Jaroslav Bánoci, tel.: 0905 329 641, jaro.banoci@gmail.com Daniel Kovaľ,
tel.: 0917 437 534, daniel.koval@slovanet.sk Miroslav Kováčik, tel. 0905 497 965,
kovacikmiro@gmail.com Organizátor si vyhradzuje právo zmeny. Jaroslav Bánociriaditeľ turnaja

