
Slovenský šachový zväz                                                                  

Podmienky účasti neregistrovaných hráčov v súťažiach jednotlivcov v šachu 
pre turnaje organizované za spoluúčasti Slovenského šachového zväzu (SŠZ),

resp. v turnajoch, ktoré idú na výpočet ratingu  FIDE alebo LOK

Príloha Hracieho poriadku jednotlivcov

1. Členovia  SŠZ  s uhradeným  členským  príspevkom  za  uplynulý  rok  majú  právo  účasti  bez 
podmienok, hradia vklad do turnaja podľa propozícií.

2. Členovia  zahraničných federácií  majú  právo účasti  bez podmienok,  hradia  vklad do turnaja 
podľa propozícií.

3. Členovia  SŠZ, ktorí  nemajú uhradené členské príspevky za uplynulý  rok,  okrem vkladu do 
turnaja  v zmysle  propozícií,  sú  povinní  uhradiť  organizátorovi  turnaja  členské  príspevky 
za uplynulý rok. 

4. Členovia  SŠZ,  ktorí  majú  uhradené  členské  príspevky  ako  sympatizant  (v súčasnosti  1  €), 
okrem vkladu do turnaja v zmysle propozícií, uhradia organizátorovi turnaja poplatok vo výške 
príslušného členského zníženého o 1 €.

5. Nečlenovia SŠZ, okrem vkladu do turnaja v zmysle propozícií, uhradia organizátorovi turnaja 
poplatok vo výške príslušného členského príspevku.

6. Členovia SŠZ, ktorí majú pozastavené členstvo, resp. zákaz činnosti, nemajú právo účasti na 
týchto  turnajoch.  Títo  nemôžu  štartovať  v turnaji  za  žiadnych  podmienok,  pokiaľ  je 
usporiadateľ turnaja o tomto informovaný.

Povinnosti  organizátora turnaja:

1. Podľa  svojich  schopností  a možností  skontrolovať  hráčov  zaradených  do  turnaja  v zmysle 
bodov 3 až 5 a takýchto hráčov pripustiť do turnaja v súlade s vyššie uvedeným. Za nesplnenie 
nie sú sankcie.

2. Povinne   skontrolovať  Listinu  hráčov  s vylúčeným (pozastaveným)  členstvom v SŠZ alebo 
nezaplateným členským príspevkom SŠZ vydávanú sekretariátom SŠZ a povoliť hráčom štart 
po splnení podmienok.  Za nesplnenie sankcia pre organizátora - pokuta 50 € v prvom prípade, 
v ďalších prípadoch sa pokuta zdvojnásobuje.

3. Ak sekretariát, resp. aj člen VV SŠZ, upozorní organizátora, že ten a ten hráč spadá do bodov 3 
až 5, povoliť jeho štart po splnení podmienok. Za nesplnenie sankcia pre organizátora  -  pokuta 
50 €  v prvom prípade,  v ďalších prípadoch sa pokuta zdvojnásobuje.

4. Do 14 dní po skončení turnaja odviesť SŠZ vybrané členské (poplatky) a poslať zoznam osôb, 
od ktorých bolo vybrané.

5. Pokiaľ je hráč podľa bodu 6 uvedený na Listine hráčov s vylúčeným (pozastaveným) členstvom 
v SŠZ alebo nezaplateným členským príspevkom SŠZ,  resp.  organizátor  bol  upozornený  na 
takéhoto  člena  pred  začatím  turnaja,  tento  nesmie  na  turnaji  štartovať.  Sankcia  -  pokuta 
v prospech SŠZ vo výške 500 €.

Povinnosti SŠZ:

1. Viesť  Listinu  hráčov  s vylúčeným  (pozastaveným)  členstvom  v SŠZ  alebo  nezaplateným 
členským príspevkom SŠZ a zverejňovať jej aktualizáciu na  www.chess.sk.
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2. Po zaslaní, resp. zverejnení výsledkov turnajov na  www.chessresults.com, skontrolovať, ktorí 
spadajú do bodov 3 až 5 a následne  aktualizovať Listinu hráčov s vylúčeným (pozastaveným) 
členstvom v SŠZ alebo nezaplateným členským príspevkom SŠZ.

Schválil VV SŠZ dňa 16. 07. 2010 uznesením U02-05-2010. 

Vypracovali: Gustav Šturc
Ľubomír Chripko
členovia VV SŠZ

Martin Huba, v. r.
prezident SŠZ
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