
SŠZ – ŠTK
I.liga skupina Západ ročník 2014/15

Rozpis súťaže

1.
Súťaž sa hrá podľa Pravidiel FIDE platných od 1.7.2014, podľa Súťažného poriadku pre
majstrovské súťaže družstiev (ďalej len SPD) platného od 15.08.2013 a podľa ustanovení
tohto rozpisu. Ďalšie doplňujúce informácie môžu byť uvedené v spravodajcoch zo súťaže.

2.
Individuálne výsledky sa zasielajú na zápočet RTL FIDE a LOK SR.
Náklady  spojené  s účasťou  v súťaži  hradia  zúčastnené  kluby,  náklady  na  rozhodcov
stretnutí hradí domáci klub.
Zápis partií v elektronickej forme zabezpečuje klub - domáci podľa rozpisu. 
Každé družstvo má právo vyslať na žrebovanie svojho zodpovedného zástupcu.

3.

Účastníci súťaže : (návrh dvojičiek a štvoričiek)  

ŠK Slovan Bratislava C ŠK Modra

Lokomotíva Trnava ŠK Osuské

ŠKŠ Dubnica n/V B ŠKS Považská Bystrica

ŠK Trenčín ŠK Prievidza

NŠK Nitra CVČ Topoľčany

KŠC Komárno ŠK OÚ Russel Gabčíkovo

4.

Rozpis zápasov :   
1.kolo sobota 18.10.2014 10 00 A1 - B4 A4 - B1 A2 - C4 A3 - C1 B2 - C3 B3 - C2
2.kolo nedeľa 19.10.2014  10 00 A1 - B1 A4 - B4 A2 - C1 A3 - C4 B2 - C2 B3 - C3
3.kolo sobota 29.11.2014 10 00 C1 - A4 C4 - A1 A2 - B3 A3 - B2 C2 - B4 C3 - B1
4.kolo nedeľa 30.11.2014 10 00 C1 - A1 C4 - A4 A2 - B2 A3 - B3 C2 - B1 C3 - B4
5.kolo sobota 10.01.2015 10 00 A1 - A4 A2 - A3 B1 - B4 B2 - B3 C1 - C4 C2 - C3
 6.kolo nedeľa 11.01.2015 10 00 A4 - A3 A1 - A2 B4 - B3 B1 - B2 C4 - C3 C1 - C2
7.kolo sobota 31.01.2015 10 00 A2 - A4 A3 - A1 B2 - B4 B3 - B1 C2 - C4 C3 - C1
8.kolo nedeľa 28.02.2015 10 00 A1 - C3 A4 - C2 B1 - A3 B4 - A2 C1 - B3 C4 - B2
9.kolo piatok 01.03.2015 10 00 A1 - C2 A4 - C3 B1 - A2 B4 - A3 C1 - B2 C4 - B3
10.kolo sobota 14.03.2015 10 00 B1 - C4 B4 - C1 B2 - A4 B3 - A1 C2 - A3 C3 - A2
11.kolo nedeľa 15.03.2015 10 00 B1 - C1 B4 - C4 B2 - A1 B3 - A4 C2 - A2 C3 - A3

Hostia majú biele figúrky na nepárnych šachovniciach v nedeľu v 2., 4., 9. a 11. kole.

5.
Riaditeľ súťaže : Rastislav Nikel, Z. Nejedlého 12, 93401 Levice

0907 839 199, rastislav_nikel  @centrum.sk

mailto:rastislav_nikel@centrum.sk
mailto:rastislav_nikel@centrum.sk


6.
Postup a zostup : Víťazné družstvo získava právo postupu do Extraligy.

  Zo súťaže vypadáva posledné družstvo + toľko družstiev, koľko ich 
  zostúpi do našej skupiny Západ z Extraligy.

7.
Vklad do súťaže : 100 €  (platí sa na č. účtu SŠZ 6601147005/1111)

8.
Ceny : 1. miesto :  410,- €

2. miesto :  300,- €
3. miesto :  200,- €
4. miesto :  100,- €

9.
Tempo hry :
90 minút / 40 ťahov + 30 minút do konca partie + 30 sekúnd na každý ťah od začiatku 
partie.

10.
Začiatok stretnutia :
Stretnutia sa začínajú v sobotu o  1000, v nedeľu o 1000. V stretnutiach majú hostia právo
posunutia  začiatku  -1/+3  hodiny  (SPD,  čl.  6.1.)  Čakacia  doba  na  príchod  družstva  je
stanovená na 2 hodiny. Čakacia doba na príchod hráča k partii je 1 hodina. 

11.
Družstvo sa považuje za prihlásené do súťaže, ak do 31.júla pošle riaditeľovi súťaže
prihlášku (stačí mailom) a na účet SŠZ zaplatí vklad do súťaže 100,- € 
V prihláške  je  potrebné  uviesť:  názov  družstva,  adresu  hracej  miestnosti,  meno
a kontaktné  údaje  (adresu,  mail,  telefón)  organizačného  pracovníka  družstva  a jeho
zástupcu,  návrh  kvalifikovaných  rozhodcov   (musia  mať  licenciu  FIDE!)  na  domáce
zápasy a ich kontaktné údaje (prihláškový formulár je pripojený na záver tohto rozpisu). Ak
družstvo  neuvedie  žiadneho  rozhodcu,  nomináciu  rozhodcov  na  jeho  domáce  zápasy
zabezpečí Komisia rozhodcov.

Žrebovanie:
Pozvánka na žrebovanie bude zaslaná prihláseným družstvám po uplynutí  dátumu na
prihlasovanie (31.júl 2014). Miesto a dátum žrebovania bude upresnené v pozvánke. Pri
súhlase družstiev je možné dohodnúť sa na elektronickom žrebovaní.

12.
Súpisky, doklady hráčov v súťaži :

a)  Súpisku vyplnenú podľa  SPD bod 5.2  (priezvisko,  meno   a registračné číslo
hráča, dátum narodenia, elo FIDE, elo LOK, číslo licencie) treba doručiť riaditeľovi
súťaže  najneskôr  do  5.10.2014. Skoršie  zaslanie  súpisiek  v elektronickej  forme
urýchli kontrolu pri žrebovaní, prípadne predíde zbytočným nedorozumeniam! 
b)  Na  súpiske  družstva  môžu  byť  uvedení  členovia  klubu,  ktorí  majú  zaplatený
hráčsky  poplatok  na  rok  2014,  naturalizovaní  cudzinci,  držitelia  licencií  SŠZ
a držitelia licencií pre hráča inej šachovej federácie. 



c) Dokladom totožnosti hráča v súťaži je občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský
preukaz,  členský  preukaz  SŠZ.  Družstvo  môže  pre  súťaž  využívať  fotokópiu
dokladov totožnosti overenú riaditeľom súťaže. Bez hodnoverného dokladu totožnosti
rozhodca nemusí povoliť nastúpenie hráča na zápas pokiaľ ho nepozná.

13.
Hlásenie výsledkov a zápisy partií:
Okrem spôsobu, ktorý je stanovený v Súťažnom poriadku, nahlási organizačný pracovník
domáceho družstva výsledok po jednotlivých šachovniciach a meno rozhodcu do 18:00 v
deň  stretnutia  riaditeľovi  súťaže  osobne,  telefonicky,  sms-správou  (stačí  skrátene,  ale
jednoznačne) alebo e-mailom. V prípade nahlasovania e-mailom odporúčam poslať kópiu
aj organizačnému pracovníkovi súpera. 
Zápisy zo stretnutí posiela domáci klub najneskôr najbližší pracovný deň (preferovaná je
naskenovaná kópia e-mailom).   
Riaditeľ  po skompletizovaní výsledkov dvojkola družstvám zašle hlavičky zápisov partií
v elektronickej  forme, ktoré družstvá do 7 dní  doplnia  o notáciu a zašlú späť riaditeľovi
súťaže. 
Domáci klub archivuje originály zápisov o stretnutí a partiárov (sada domácich i hostí) a na
žiadosť riaditeľa súťaže mu ich zašle.

14.

Disciplína - pokuty :
€

Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy v priebehu celej súťaže 20-50
Kontumačná prehra družstva (v poslednom dvojkole dvojnásobná pokuta)  do 200
Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne 20-50
Neodoslanie zápisu v prvý pracovný deň po zápase 20-50
Nezaslanie zápisu partií v elektronickej forme do 7 dní po zápase 20-50
Vydanie zvuku elektronického komunikačného prostriedku 10
Porušenie Pravidiel FIDE , Súťažného poriadku  a Rozpisu súťaže 
(podľa závažnosti)

do 100

Pokuty za nenastúpenie hráča k partii (po každých štyroch sa znásobujú):
               1. šachovnica                                                                                  50
               2. šachovnica                                                                                  40
               3. šachovnica                                            30
               4. šachovnica                                                                                  25
               5. šachovnica                                                                                  20
               6. šachovnica                                                                                  15
               7. šachovnica                                            10
               8. šachovnica                                            10
    Protestný a odvolací vklad 60
  Odvolací vklad voči rozhodnutiu Rozhodcovskej komisie SŠZ 30

Pokuty  udeľuje  (v  súlade  so  Sadzobníkom  poplatkov  a pokút)  a závažnosť  dôvodu
posudzuje  vždy  riaditeľ  súťaže.  Pokuty sa  uhrádzajú  výlučne  na  účet  SŠZ
6601147005/1111,   termín  na zaplatenie  pokuty  je  14  dní  po  vydaní  Spravodajcu.  Po
neuhradení  v tomto  termíne  sa  pokuta  zvyšuje  na  dvojnásobok,  termín  zaplatenia  je
ďalších 14 dní. Po neuhradení pokuty ani v predĺženom termíne sa pozastavuje činnosť
družstva.  Družstvo  zaplatí  pokutu  na  účet  SŠZ  s variabilným  symbolom  prideleným
riaditeľom súťaže a oznámi riaditeľovi súťaže a sekretariátu SŠZ spôsob a dátum úhrady.
Pripomienky  a námietky  k skutočnostiam  stretnutia  uvedené  v Zápise  o stretnutí  rieši
riaditeľ súťaže.
Organizačný pracovník  družstva má právo podať protest  (aj  proti  rozhodnutiu  riaditeľa
súťaže) ŠTK SŠZ s uvedením dôvodu, v zmysle článkov 9.1 a 9.2 SPD.



15.
Zákazy :
Je  zakázaný  vstup  do  hracej  miestnosti  s  mobilným  telefónom  alebo  iným
elektronickým komunikačným prostriedkom (v zmysle pravidiel FIDE). 
Je zakázané nastúpenie  hráča na stretnutie  pod vplyvom alkoholu.  Hráč (aj  nehrajúci
kapitán) nesmú počas neskončenej partie konzumovať alkohol. 
Počas celého stretnutia je zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu v mieste konania hry.
ŠTK vyžaduje nekompromisný postup zo strany rozhodcov v zmysle  Pravidiel  FIDE od
napomenutia až po vyhlásenie partie za prehratú v prípade porušenia článkov  12 a 13
Pravidiel FIDE.

16.
Rozhodcovia :
Rozhodcov  deleguje  komisia  rozhodcov  SŠZ.  V I.lige  rozhodujú  rozhodcovia  2. triedy
a vyššej  kvalifikácie  s platnou  rozhodcovskou  licenciou  FIDE.  Domáci  klub  je  povinný
vyplatiť rozhodcovi odmenu 22 € (- 19 % daň a prípadné odvody) + cestovné a stravné.
Nárok  na  stravné  a  cestovné  vzniká  len  vtedy,  ak  rozhodca  rozhoduje  mimo  miesta
bydliska.

17.
Nehrajúci rozhodca :
Delegovaný rozhodca uvedený v úvodnom spravodajcovi môže z dôvodu nastúpenia na
stretnutie zabezpečiť iného rozhodcu, ktorý je uvedený v zozname rozhodcov pre I.ligu
Západ. Je však povinný túto skutočnosť oznámiť organizačnému pracovníkovi domáceho
družstva  a  riaditeľovi  súťaže.  Pri  nenastúpení  náhradného  rozhodcu  k rozhodovaniu
stretnutia nemôže delegovaný rozhodca hrať.
Hráč môže rozhodovať stretnutie len v prípadoch uvedených v článku 8.4. SPD.

18.
Delegát :
Na stretnutie môže byť vyslaný delegát SŠZ na základe požiadavky niektorého družstva
alebo rozhodnutím riaditeľa súťaže.  Delegáta vysiela  riaditeľ  súťaže.  Rozhodca uvedie
o účasti  delegáta  na  stretnutí  záznam  do  zápisu  o stretnutí.  Delegát  podá  správu
o stretnutí riaditeľovi súťaže. Náklady na účasť delegáta hradí SŠZ.

20.

Pokyny rozhodcom od komisie rozhodcov SŠZ :
- Rozhodujte čestne a objektívne, nedovoľte kaučovanie silných hráčov.
- Rozhodca  je  povinný  mať  pri  rozhodovaní  Pravidlá  šachu  FIDE 2014,  Súťažný
poriadok  družstiev  2013.  Ostatné  je  povinný  poskytnúť  rozhodcovi  domáci  oddiel.
Rozhodcom sa odporúča informovať stručne o uplatňovaní nových Pravidiel FIDE. 
- Rozhodcovi vyplatí náležitosti  domáci klub. Ak rozhodca nie je z miesta zápasu,
patrí mu tiež cestovné a diéty. Nevyplatenie uviesť na Zápise o stretnutí - riaditeľ vyvodí
dôsledky za nedodržanie SP. 
- Žiadam rozhodcov,  aby nekompromisným postojom voči  požívaniu alkoholických
nápojov a iným rušivým vplyvom predchádzali problémom. Majú oporu v pravidlách FIDE
a v právomociach podľa tohto rozpisu.
- Upozornite na vypnutie a odloženie mobilných telefónov. V mimoriadnych prípadoch
môžete povoliť mobilný telefón v tichom móde (musí byť uložený tak aby nerušil zvukom,
svetlom, vibráciami). Túto skutočnosť uvediete v Zápise o stretnutí  a dozriete aby toto



komunikačné zariadenie nebolo zneužité.
- Komisia   rozhodcov  má  záujem  na  nastupovaní  rozhodcov  podľa  nominácie.
Delegovaný rozhodca uvedený v úvodnom spravodajcovi môže z dôvodu nastúpenia na
stretnutie  zabezpečiť   iného  rozhodcu,  ktorý  je  uvedený  v  zozname  rozhodcov  pre
Extraligu.  Pri  nenastúpení  náhradného  rozhodcu  k  rozhodovaniu  stretnutia  nemôže
delegovaný rozhodca hrať.
- Hráč  môže  rozhodovať  stretnutie  len  v  prípadoch  uvedených  v  článku  8.4.
Súťažného poriadku.
- Prosím  rozhodcov,  aby  dôsledne  trvali  na  dopísaní  ťahov  a  odobrali  čitateľný
originál partiárov od oboch hráčov. Na každom partiári majú byť uvedené mená hráčov,
dátum, číslo kola  a poradie šachovnice.  
- Do  Zápisu  o  stretnutí  sa  odporúča  uviesť:  čas  začatia  a  ukončenia  stretnutia,
označiť  „K“ kapitánov,  „LA“,  resp. „LB“ licenčných hráčov, ”N” naturalizovaných hráčov,
nastúpenie bez dokladu totožnosti, potrestanie hráčov, nevyplatenie finančných náhrad,
návrhy. 

– V prípade sporu informujte o podstate sporu predsedu KR.
– Možnosť  vyzvať  hráča  podrobiť  sa  osobnej  prehliadke  (na  prítomnosť

elektronických  komunikačných  zariadení)  využívajte  len  v prípade  vážneho
podozrenia z podvádzania (komunikácia o partii, analýza partie a pod.). Ak sa hráč
odmietne podrobiť osobnej prehliadke, môže mu byť partia prehlásená za prehratú.

21.

Výklad pravidiel FIDE ohľadne elektronických komunikačných
prostriedkov pre súťaže SŠZ.

Je  prísne  zakázané,  aby  hráč  používal  počas  zápasu  mobilný  telefón  alebo  iné
elektronické  komunikačné  zariadenie  (ďalej  ako  EKZ),  nesmie  ho  mať  zapnutý  (ani  v
tichom alebo vibračnom móde).

Rovnako je prísne zakázané, aby hráč mal pri sebe dané zariadenia a to bez ohľadu na to,
či  sú v zapnutom alebo vypnutom móde (je prísne zakázané ich mať napr.  vo vrecku
nohavíc alebo v kabáte).

Porušenie  ktorejkoľvek  z  vyššie  uvedených  povinností  sa  sankcionuje  prehrou  partie
hráča, ktorý sa previnil.

Odporúča sa hráčom, ak si so sebou prinesú  na zápas mobilný telefón alebo EKZ, aby si
ich vypnuté  odložili do tašky, ruksaku alebo kabelky, ktorú si ale musia odložiť v hracej
miestnosti a nesmú danú vec, v ktorej si odložili svoj mobil resp. iné EKZ odnášať počas
celého zápasu z hracej  miestnosti  a  ani  mobil  alebo EKZ počas zápasu z danej  veci
vyberať.

Rozhodca je povinný pred otvorením zápasu informovať hráčov o ich povinnosti mať mobil
alebo EKZ nielen vypnuté ale rovnako o ich povinnosti ho nemať pri sebe (odložený na
stole, pri sebe vo vrecku oblečenia), rovnako tak o sankcii – prehra partie. Rozhodca je
povinný sankcionovať hráča, ktorý sa previní prehrou partie, nemôže uložiť miernejší trest.

Rozhodca je oprávnený umožniť hráčovi, ktorý ho o to požiada pred otvorením stretnutia s
uvedením dôležitého dôvodu, mať zapnutý mobil v tichom režime, a informuje o tom aj
súpera. Takýto mobil bude odložený na stolíku rozhodcu resp. na ním určenom mieste,
pričom hráč  môže použiť  mobil  (vrátane skontrolovania  si  zmeškaných  hovorov,  resp.



prijatých SMS správ alebo e-mailov) len v prítomnosti rozhodcu. Hráč si odkladá takýto
mobil u rozhodcu na vlastnú zodpovednosť.

22.
Adresa sekretariátu SŠZ :
Olympionikov 4      971 01 PRIEVIDZA           email: sekretariat@chess.sk
mobil 0948 640 046   účet SŠZ 6601147005/1111  

Kontakt na predsedu Športovo-technickej komisie SŠZ :
Martin Krajňák, email: krajnak@chess.sk    mobil:   0907 421 646    

23.
Výsledky a spravodajstvo budú zverejňované na stránkach www.chess.sk a 
www.c7c5.com . Poprosil by som organizačných pracovníkov, aby k nahláseniu výsledkov 
pripojili aj krátku správu o stretnutí, rád by som súťaž spropagoval súhrnom kôl.

V Leviciach 9.9.2014 Rastislav Nikel
       riaditeľ I.ligy Západ
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