
Slovenský šachový zväz
a

Kúpele Sliač a.s.
organizujú

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2011
v šachu

chlapcov a dievčat v kategóriách do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov

Organizácia

Garant VV SŠZ Ing. Zdenek Gregor, predseda komisie mládeže
Riaditeľ súťaží Ing. Martin Dobrotka
Hlavný rozhodca Mgr. Karol Pekár /IA/
Web http://www.chess.sk/
Právo účasti Chlapci a dievčatá do   8 rokov – ročník 2003 a mladší nominovaní SŠZ

Chlapci a dievčatá do 10 rokov – ročník 2001 a mladší
Chlapci a dievčatá do 12 rokov – ročník 1999 a mladší
Chlapci a dievčatá do 14 rokov – ročník 1997 a mladší
Chlapci a dievčatá do 16 rokov – ročník 1995 a mladší
Chlapci a dievčatá do 18 rokov – ročník 1993 a mladší

Termíny a miesto

Termín 31. 3. - 7. 4. 2011
Miesto konania Kúpele Sliač, kinosála, Spoločenská dvorana Palace
Prezentácia 31. 3. 2011 do 12.00 hod. v priestoroch Spoločenskej dvorany Palace
Uzávierka prihlášok 16. 3. 2011
Ubytovanie a 
stravovanie

Požiadavky na ubytovanie prostredníctvom elektronického formuláru je 
nutné  realizovať  do  15. 1. 2011.  Po  tomto  termíne  bude  rezervácia 
uvoľnená pre klientov kúpeľov. 
Požiadavky na stravovanie prostredníctvom elektronického formuláru je 
možné realizovať do 16. 3. 2011.

Hrací systém

Systém Švajčiarsky systém na 9 kôl (resp.  na 7 kôl  alebo kruhový podľa 
počtu účastníkov) pre kategórie do 10, 12, 14, 16 a 18 rokov
Kruhový systém na 7 kôl pre kategóriu do 8 rokov
(právo účasti má majster/majsterka SR z predchádzajúceho roku, právo 
účasti má 6 najlepšie umiestnených na MSR v rapide do 8 rokov, počet 
účastníkov na 8 doplní VV SŠZ)

Hracie tempo 90 minút na partiu s prídavkom 30 sekúnd na každý ťah od prvého ťahu 
(kategórie do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 rokov)
Čakacia doba podľa článku 6.6 písm. b/ Pravidiel FIDE je stanovená na 
30 minút

LOK SR Výsledky súťaží sa započítavajú na LOK SR
FIDE Na zápočet na FIDE sa zasielajú všetky kategórie s účasťou aspoň 50% 

hráčov s FIDE alebo aspoň 15 hráčov s FIDE.



Cenový fond

Medaily, poháre a diplomy pre prvých 3 v každej kategórii, vecné ceny.

VV SŠZ na základe návrhu TMK a KM SŠZ určí systém a podmienky nominácie pre medailistov MSR 
mládeže na vrcholné medzinárodné podujatia v roku 2011. Víťaz kategórie má právo výberu medzi 
MS, ME alebo MEÚ.

Prihlášky

Všetci účastníci  musia byť prihlásení mailom na rezervačnom formulári,  alebo písomne s kópiou 
príkazu na úhradu resp. ústrižku zloženky do 16. 3. 2011 na adresu:

sekretariát SŠZ, Olympionikov 4, 971 01  Prievidza
e-mail: sekretariat@chess.sk

Prihláška hráča musí obsahovať:
meno a priezvisko, dátum narodenia, klub, číslo preukazu SŠZ 

Platbu vkladu je nutné zaslať do 16. 3. 2011 na bankový účet organizátora:
číslo účtu: 6601147005/1111 
variabilný symbol: pri hromadnej prihláške identifikačné číslo klubu v matrike SŠZ (päťmiestny kód), 
pri individuálnej prihláške registračné číslo hráča v matrike SŠZ (deväťmiestny kód)     

Vklad do turnaja:   8,- €  – zaplatený do 16.3.2011
15,- €  – zaplatený po 16.3.2011

Ubytovanie, stravovanie, parkovanie

UBYTOVANIE
Kúpele Sliač poskytnú účastníkom podujatia ubytovanie v Kúpeľnom hoteli Palace *** a Poľana* 
v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách v týchto kategóriách:

Komfort    | zrekonštruovaná izba s príslušenstvom
                    TV- SAT, rozhlas po drôte, chladnička,  telefón, kúpeľňa so sprchovým kútom a WC
Klasik        | nezrekonštruovaná izba s príslušenstvom
                    TV- SAT, rádio, chladnička ,  telefón, kúpeľňa s vaňou a WC
Economy   | nezrekonštruovaná izba bez príslušenstva
                    TV-SAT, rozhlas po drôte, sociálne zariadenia spoločné na chodbe

Cenník (ďalšie informácie sú v prihlasovacom a rezervačnom formulári):
Kúpeľný hotel Palace
dvojlôžková izba Komfort
dvojlôžková, trojlôžková izba Klasik
dvojlôžková izba Economy

40,- €/izba
27,- €/izba
24,- €/izba

Kúpeľný hotel Poľana
trojlôžková izba Economy
dvojlôžková izba Economy
jednolôžková izba Economy

20,- €/izba
20,- €/izba
14,- €/izba

Podujatie  bude  prebiehať  počas  kompletnej  prevádzky  kúpeľnej  starostlivosti,  ktorú  poskytujú 
kúpele klientom zdravotných poisťovní, preto je potrebné dodržiavať ustanovenia režimu kúpeľného 
zariadenia a upozorňujeme, že v celom areáli kúpeľov platí zákaz fajčenia.

Parkovanie  osobných áut je možné na platenom non stop stráženom parkovisku kúpeľov Sliač, 
platba podľa platného cenníka.



STRAVOVANIE
Stravovanie všetkých účastníkov podujatia bude zabezpečené v reštauračnej časti Kúpeľného hotela 
Palace a je potrebné si ho objednať v rezervačnom formulári spolu s ubytovaním. Dovoľujeme si 
upozorniť na potrebu objednania stravy, nakoľko iné stravovacie možnosti kúpele neposkytujú.

raňajky formou švédskych stolov sú v cene ubytovania
            teplý a studený bufet | racio zóna | teplé a studené nápoje | viac druhov pečiva
obed 
            denné menu s výberom z dvoch jedál v zostave mäsité | bezmäsité alebo ryba
            polievka | hlavné jedlo s prílohou |  | 2 dcl minerálky 
            4,- € | 1 osoba 
 večera
            denné menu s výberom z dvoch jedál v zostave mäsité | bezmäsité alebo ryba
            hlavné jedlo s prílohou | 2 dcl minerálky
            4,- € | 1 osoba

REZERVAČNÝ SYSTÉM 
Na samotné prihlásenie sa do súťaže ako aj na rezerváciu ubytovania a stravovania je vyhotovený 
spoločný elektronický rezervačný formulár. Všetci  účastníci  podujatia sa prihlasujú individuálne a 
osobitne.  Platbu  za  objednané  služby  si  kúpele  vyžiadajú  pri  nástupe.  Rezervácie,  resp.  storno 
poplatky sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok kúpeľov Sliač.

Uzávierka rezervácií na ubytovanie je do 15. 1. 2011.
Po tomto termíne zostáva rezervačný formulár aktívny naďalej po vyplnení požadovaných údajov už 
len na prihlášku do súťaže a stravovanie.

PRIHLASOVACÍ A REZERVAČNÝ FORMULÁR
otvoriť formulár pre prihlasovanie

Voľný čas

• možnosť využitia kúpeľných procedúr podľa cenníka liečebných procedúr s 15% zľavou pre 
účastníkov MSR a doprovodné osoby

• fitness
• posilňovňa
• sauna
• tenis
• golf
• stolný tenis
• bedminton
• turistika
• gulečník
• hotelová knižnica

http://www.spa-sliac.sk/mss.php


Časový plán – MSR do 10 -18 rokov

Štvrtok 
31.3.2011

08.00-12.00      Prezentácia
12.00-14.00      Obed
14.00-14.20      Otvorenie M-SR
14.30-18.30      1. kolo
18.00-19.00      Večera

Pondelok 
4.4.2011

07.00-09.00     Raňajky
12.00-14.00     Obed
14.30-18.30     6. kolo
18.00-19.00     Večera

Piatok 
1.4.2011

07.00-09.00      Raňajky
08.30-12.30      2. kolo
12.00-14.00      Obed
14.30-18.30      3. kolo
18.00-19.00      Večera

Utorok 
5.4.2011

07.00-09.00     Raňajky
12.00-14.00     Obed
14.30-18.30     7. kolo
18.00-19.00     Večera

Sobota 
2.4.2011

07.00-09.00      Raňajky
12.00-14.00      Obed
14.30-18.30      4. kolo
18.00-19.00      Večera

Streda 
6.4.2011

07.00-09.00     Raňajky
12.00-14.00     Obed
14.30-18.30     8. kolo
18.00-19.00     Večera

Nedeľa 
3.4.2011

07.00-09.00      Raňajky
12.00-14.00      Obed
14.30-18.30      5. kolo
18.00-19.00      Večera

Štvrtok 
7.4.2011

07.00-09.00     Raňajky
08.30-12.30     9. kolo
12.00-14.00     Obed
14.15              Vyhodnotenie M-SR

Časový plán – MSR do 8 rokov

Štvrtok 
31.3.2011

08.00-12.00      Prezentácia
12.00-14.00      Obed
14.00-14.20      Otvorenie M-SR
14.30-18.30      1. kolo
18.00-19.00      Večera

Pondelok 
4.4.2011

07.00-09.00     Raňajky
12.00-14.00     Obed
14.30-18.30     5. kolo
18.00-19.00     Večera

Piatok 
1.4.2011

07.00-09.00      Raňajky
12.00-14.00      Obed
14.30-18.30      2. kolo
18.00-19.00      Večera

Utorok 
5.4.2011

07.00-09.00     Raňajky
12.00-14.00     Obed
14.30-18.30     6. kolo
18.00-19.00     Večera

Sobota 
2.4.2011

07.00-09.00      Raňajky
12.00-14.00      Obed
14.30-18.30      3. kolo
18.00-19.00      Večera

Streda 
6.4.2011

07.00-09.00     Raňajky
08.30-12.30     7. kolo
12.00-14.00     Obed
14.15              Vyhodnotenie M-SR

Nedeľa 
3.4.2011

07.00-09.00      Raňajky
12.00-14.00      Obed
14.30-18.30      4. kolo
18.00-19.00      Večera
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