
„ XI. Šachový turnaj memorial Ančinovcov” 
MEDZINÁRODNÝ FIDE-OPEN 2018 

 
Békešská Čaba, 28. jún – 01. júl 2018 

(Plán podujatia, právo zmeny vyhradené) 
 

Gens una sunus – Sme jedna rodina. Heslo FIDE platí aj v prípade bratov Ančinovcov, teda 
Andreja Ančina /1909-1976/ a Juraja Ančina /1911-1986/, narodených v Čabe. Andrej žil od 
roku 1947 do smrti v československom Komárne a bol vedúcim miestneho šachového klubu. 
V roku 1953 vyhral v Karlovych Varoch národný turnaj v praktickom šachu. Zapísal sa najmä 
v skladateľskom šachu, zložil viac ako 300 skladieb, väčšinou dvojťažky a trojťažky. Získal 
veľa cien a uznaní. 
Mladší brat Juraj žil v Maďarsku, v meste Békešská Čaba a na chlebík si zarábal živnosťou. 
Posilňoval mužstvo klubov VTSK, Stavbári a Előre Spartacus. Na šachových turnajoch mesta 
a župy sa zúčastňoval úspešne, dosiahol umiestnenia sa na hodnotných miestach. 
 
Ciel turnaja: 
 Spomenúť si na menodarcov turnaja, a popri rozhodnutí v umiestneniach získať body FIDE-
ÉLO, respektíve ich modifikácia, upevňovanie priateľstiev v kruhu šachistov. 
Organizátori turnaja: 
Šachový zväz Békešskej Župy 
Mestský úrad Békešská Čaba 
Čabianska organizácia Slovákov 
Záštitu nad turnajom majú: 
Péter Szarvas, primátor Župmého mesta Békešská Čaba 
Igor Furdík, Generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe 
Náklady: 
Náklady účastí (registrácia, cestovanie, ubytovanie, stravovanie a iné) si hradia účastníci, 
náklady usporiadania hradia organizátori. 
Ceny: 
I-VI. umiestnenie – peňažná cena (bruto 35000-25000-15000 a 3x10000Ft /daňopovinné/) a 
osobitné ceny. 
Usporiadanie: 
7 kôl vo švajčiarskom systéme kombinovane s počítačovou technikou. 
Tempo hry: 
90-90 minút + 30 sec. na všetky ťahy, zapisovanie partie (každý ťah) je povinné. 
Rozhodnutie remézy: 

1. Bucholz,  2. Berger,  3. Progresívna hodnota, 4. losovanie 
Rozhodca: 
László Seres FA + 36/ 20- 594-5321, porota bude zvolená po otvorení 
Registrácia: 
na oficiálnej domovej stránke www.bekessakk.hu, evidovanie prihlášky, obnovuje zoznam 
registrovaných, informuje o stave súťaže a o hráčskych dvojiciach. 
Miesto a program turnaja: 
Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium, Békešská Čaba, ulica 
Dedinského č.1. 
 
 
 
 

http://www.bekessakk.hu/


 
28.jún (štvrtok) od 14,00 registrácia 
 15,00 otvorenie, (1.kolo) 
39.jún (piatok) 8,00 – 12,00 , 13,00- 17,00 (2-3. kolo) 
30.jún (sobota) 8,00 – 12,00 , 13,00- 17,00 (4-5. kolo) 
01.júl (nedeľa) 8,00 – 12,00 , 13,00- 17,00 (6-7. kolo) 
  17,00 vyhlásenie výsledkov 
 
Účastníci turnaja: 
Turnaj je otvorený, každí, kto disponuje úradným povolením Maďarského šachového zväzu, 
sa ho môže zúčastniť. (zahraniční účastníci frd.) 
Registračný poplatok: 
Účastníci bez ÉLO bodov FIDE: 7000 Ft, pod 2000 bodov  6000 Ft, pod 2200 5000 Ft, nad 
2200 4000 Ft. Neplatia poplatok za účasť pozvaní, nositeľia titulu GM-Wgm-IM-WIM-FM-
Wfm, ak majú číslo bodov nad 2300. Zľavu dostanú juniori (pod 18.rokov) 
a seniori (nad 60 rokov). 
Registrácia: 
Meno, dátum narodenia, identifikačné číslo FIDE, počet ÉLO bodov, nárok na ubytovanie 
prosíme nahlásiť do 26. júna 2018 na kontakte usporiadateľa. 
Ďalšie informácie: 
Petró József  5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u.43. tel: +36 -66- 739-804, mobil: 
+36/20- 226-5557, email: petro.jozsef47@gmail.com  
Ubytovanie: 
V internáte Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia, Békešská 
Čaba, ulica Dedinského č.1. 
Cena: 2700 Ft/osoba/deň + nad 18 rokov 300 Ft/deň - pobytová taxa 
Vybavovať cez organizátora! 
Iné: 
V hociktorej etape hry návrh na remizu je dovolený. Hráč má právo meškať 30.min., ale na 
úkor jeho časového limitu. V miestnosti mať zapnutý telefon, alebo iné technické prostriedky 
je zakázané. Hráčov, ktorí pravidlá porušia treba považovaťza porazených. V prípadoch, o 
ktorých sa tento výpis netýka sú platné všeobecné, písané a nepísanépravidlá hry. Poplatok za 
odvolanie nie je. V sporných otázkach rozhoduje porota. 
Každého šachistu, záujemca s úctou čakajú organizátori a podujatie podporujúci, domáca pani 
Judita Molnárová Pribojszká. 
29. júna 2018 o 17,30 (piatok) organizujeme X. súťaž Ondreja Ančina v technickom šache s 
osobitným výpisom v hale konania turnaja. 
 

mailto:petro.jozsef47@gmail.com
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