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Predslov 

Súťaţný poriadok pre súťaţe jednotlivcov v šachu (ďalej len SPJ) stanovuje základné 
podmienky organizovania a riadenia šachových súťaţí jednotlivcov na území Slovenskej 
republiky. Platí pre všetky súťaţe jednotlivcov, ktorých vyhlasovateľom je Slovenský šachový 
zväz. 

Súťaţe jednotlivcov, ktoré organizujú krajské šachové zväzy alebo šachové kluby, môţu sa 
v niektorých bodoch čiastočne odlišovať. Pokiaľ však takéto súťaţe jednotlivcov majú väzbu na 
SŠZ (napr. výsledky sú zarátavané na ratingové listiny), tak nesmú byť v zjavnom rozpore 
s týmto SPJ. 

Ak sa v nasledujúcom texte uvedie slovo turnaj alebo samostatné slovo súťaţ, tak pokiaľ 
nie je bliţšie špecifikované, je myslené súťaţ jednotlivcov. Pod slovom hráč je myslené aj 
hráčka, pod slovom mládeţ hráči do 18 rokov (vrátane celého kalendárneho roku, v ktorom 
tento vek dosiahnu). 

 

Pouţité skratky a názvoslovie: 

 
 FIDE – medzinárodná šachová federácia 
 SŠZ – Slovenský šachový zväz  
 KŠZ – krajský šachový zväz 
 VV – výkonný výbor  
 AK – arbitárţna komisia 
 EK – etická komisia 
 ŠTK – športovo-technická komisia  
 KM – komisia mládeţe  
 KR – komisia rozhodcov  
 RO – riadiaci orgán, t. j. VV príslušného zväzu, prípadne ním poverená komisia alebo 

zodpovedná osoba 
 FRL – listina osobných koeficientov FIDE (FIDE Rating List) 
 LOK – listina osobných koeficientov SŠZ 
 ELO FIDE – koeficient hráča na FRL 
 ID-number – identifikačné číslo hráča na FRL 
 D8, D10, D12, D14, D16, D18 a D20 – vekové kategórie dievčat do 8 aţ 20 rokov 
 CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18 a CH20 – vekové kategórie chlapcov do 8 aţ 20 

rokov 
 hráč, hráčka – účastník, respektíve účastníčka súťaţe 
 majstrovské súťaţe – súťaţe vymenované v tomto SPJ 
 klub – šachový oddiel, klub, krúţok registrovaný v SŠZ  
 šachová súprava – šachové figúrky a šachovnice odpovedajúce tvarom, veľkosťou, 

materiálom a farbou predpisom FIDE  („Šachová výbava pre turnaje FIDE“)  
 šachové zväzy – SŠZ alebo KŠZ 
 ELO SR – koeficient hráča na LOK 
 cudzinec – hráč neevidovaný v matrike SŠZ a súčasne nemá občianstvo SR  
 naturalizovaný cudzinec – hráč evidovaný v matrike SŠZ uvedený na FRL s platným FIDE 

koeficientom pod inou federáciou ako SVK  
 rating officer –  funkcionár SŠZ poverený komunikáciou s FIDE v oblasti FIDE ratingov 
 redaktor LOK – funkcionár SŠZ poverený spracovávaním národných koeficientov a Listiny 

osobných koeficientov (v rámci SŠZ) 
 M SR – majstrovstvá Slovenskej republiky 
 MS, ME, MEU – majstrovstvá sveta, Európy, Európskej únie 
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1. Štruktúra súťaţí 
 

Súťaţe jednotlivcov (ďalej aj len turnaje) sa rozdeľujú: 
 

a) podľa významu na: 
- majstrovské,  
- beţné, kvalifikačné (nominačné),  
- klasifikačné, 
- iné (masovo-propagačné, náborové), 

 
b) podľa druhu šachu, resp. hracieho tempa  na:    

- v normálnom šachu, 
- v zrýchlenom šachu (Rapid), 
- v bleskovom šachu, 
- v šachu 960 (Fischerov šach), 

 
c) podľa systému ţrebovania na: 

- uzavreté turnaje, 
- otvorené (Open) turnaje. 

 

1.1  Majstrovské turnaje  

Cieľom majstrovských turnajov je určiť majstrov (majsterky) SR v šachu pre rok, v ktorom 
sa uskutočňujú. SŠZ kaţdoročne vyhlasuje majstrovské turnaje a organizátorov schvaľuje VV 
SŠZ a zároveň ich poveruje organizáciou, pričom stanovuje aj technické a ekonomické 
podmienky organizácie týchto podujatí. 

 V normálnom šachu sa majstri (-ky) SR vyhlasujú v kategóriách:  
- jednotlivci,  
- ţeny, 
- seniori, 
- juniori (-ky) – CH20, D20, 
- mládeţ – CH18, 16, 14, 12, 10, 8, D18, 16, 14, 12, 10, 8.  

V zrýchlenom (Rapid šach) a v bleskovom šachu sa MS SR konajú v jednej spoločnej 
kategórii (pokiaľ VV SŠZ nerozhodne inak).  

Pre kategórie mládeţe sú  majstrovské turnaje v zrýchlenom šachu vyhlasované pre všetky 
vekové kategórie samostatne, s moţnosťou zlúčenia niektorých kategórií, resp. priradenia k inej 
kategórii podľa niţšie uvedených pravidiel, resp. zmien schválených riadiacim orgánom ( VV 
SŠZ). 

 

1.2  Beţné, nominačné a kvalifikačné turnaje 

a) Nominačné (kvalifikačné) turnaje sa organizujú podľa potreby ako otvorené alebo 
uzavreté. SŠZ ich vypisuje vtedy, ak sú súčasťou kritérií nominácie alebo keď vopred 
určené kritériá nepostačujú (napr. výsledky na Majstrovstvách SR) na určenie 
postupujúceho na niektoré turnaje, kde sa vyţaduje nominácia (Šachová olympiáda, 
Majstrovstvá sveta, ME). 

b) Kvalifikačné turnaje na základe poţiadavky VV SŠZ, ŠTK SŠZ alebo KM SŠZ môţu 
organizovať aj krajské šachové zväzy (napr. majstrovstvo kraja ako postupový turnaj pre 
M SR). KŠZ je povinný rešpektovať podmienky a kritériá určené VV SŠZ, ŠTK SŠZ 
alebo KM SŠZ. 
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c) Beţné turnaje môţu organizovať (vyhlasovať) krajské šachové zväzy alebo šachové 
kluby. 
 

 

1.3  Klasifikačné turnaje 

Kaţdý turnaj, ktorého výsledky sú zasielané na zápočet ratingu pre LOK (národná Listina 
osobných koeficientov) a/alebo pre FRL (Fide Rating List), je klasifikačným turnajom. Kaţdý 
takýto turnaj musí spĺňať stanovené kritériá, vychádzajúce z Klasifikačného poriadku SŠZ, resp. 
zo smerníc FIDE. 

Pre usporiadanie beţných klasifikačných turnajov sa nevyţaduje súhlas orgánov SŠZ. 
 

1.4  Iné (masovo-propagačné, náborové). 

 Ostatné turnaje, ktoré svojím poslaním alebo vypísanými propozíciami nespĺňajú 
poţiadavky uvedené v bodoch 1.2 a 1.3, sa chápu ako masovo-propagačné či náborové súťaţe. 
Ich usporiadanie je záleţitosťou organizátora a má slúţiť pre rozvoj šachu.  

 

2. Organizácia majstrovských súťaţí  (Majstrovstvá SR) 

Vyhlasovateľom majstrovských turnajov je Slovenský šachový zväz, ktorý spravidla na 
základe konkurzu poverí niektorého svojho člena (základného, pridruţeného) ich usporiadaním 
podľa podmienok stanovených riadiacim orgánom (VV SŠZ) a prípadne uzavrie s ním dohodu o 
zabezpečení akcie. 

a) Termíny majstrovských turnajov a spôsob vykonania sa vypisujú tak, aby na ich základe 
mohla byť určená nominácia reprezentantov SR na šachovú olympiádu, Majstrovstvá 
Európy a sveta, prípadne na iné významné medzinárodné turnaje (napr. Svetové 
poháre, M EU, Mitropa cup a pod.). Týka sa to aj kategórií juniorov, mládeţe a ţiakov.  

b) Tieto nominácie nadväzujú na kritériá stanovené Výkonným výborom SŠZ. 

c) Majstrovstvá SR muţov (jednotlivcov) a Majstrovstvá SR ţien sa organizujú v období jún 
- september kaţdý rok. Môţu byť usporiadané ako  
- jeden otvorený turnaj (OPEN) spoločný pre muţov a ţeny. V tomto prípade môţu byť 

usporiadané aj ako otvorené medzinárodné majstrovstvá SR, 
- dva uzatvorené turnaje, jeden pre kategóriu jednotlivci a jeden pre kategóriu ţeny.  
Kritériá na účasť vyhlasuje VV SŠZ, spravidla sú to medzinárodné ratingy a tituly, 
medailisti z predchádzajúceho roku v daných kategóriách. Pred uzatvorenými turnajmi 
musia byť usporiadané aj otvorené turnaje s právom postupu víťaza (-ov).  

d) Termíny pre kategórie juniorov a mládeţe určuje kaţdoročne VV SŠZ v závislosti na 
termínovom kalendári FIDE. Podľa predpokladaného počtu účastníkov môţe VV SŠZ na 
návrh príslušných komisií (KM, ŠTK) tieto turnaje spojiť, resp. vyhodnotiť víťazov v rámci 
otvoreného turnaja jednotlivcov či ţien. 

e) Majstrovstvá SR seniorov, M SR v bleskovom šachu a M SR v Rapid šachu sa 
usporiadajú v jednej kategórii, pokiaľ VV SŠZ nerozhodne inak. 

f) VV SŠZ môţe vyhlásiť aj Majstrovstvá SR v šachu 960 (Fischerov šach).  

 

3.    Právo účasti na turnajoch 

3.1 Pre účasť na M SR schvaľuje kritériá VV SŠZ  

a) V prípade, ţe súťaţ sa hrá formou uzatvoreného turnaja majú právo účasti prví traja 
(medailisti) z posledných M SR v danej kategórii. Právo účasti majú aj postupujúci z 
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kvalifikačných (postupových, nominačných) turnajov, ak boli vyhlásené. O ostatných 
účastníkoch rozhoduje riadiaci orgán. 

b) V prípade, ţe súťaţ sa hrá ako otvorený (OPEN) turnaj, podmienky účasti musia byť 
uverejnené v propozíciách. 

 

4.   Riadiace orgány 

a) Riadiacim orgánom Majstrovských turnajov Slovenskej republiky v šachu vo všetkých 
kategóriách je VV SŠZ, pričom jeho ŠTK (v spolupráci s členom VV SŠZ zodpovedného 
za reprezentáciu) organizuje súťaţe v kategóriách jednotlivci, ţeny, seniori, juniori 
CH20, D20 a KM SŠZ v mládeţníckych kategóriách.   

b) V majstrovských turnajoch menuje Riadiaci orgán (VV SŠZ) garanta M SR ako svojho 
zástupcu, ktorý je oprávnený riešiť operatívne organizačné záleţitosti podujatia. Garant 
je oprávnený zastupovať riadiaci orgán aj v odvolacej komisii podujatia a spolu 
s riaditeľom a hlavným rozhodcom riešiť aj protesty hráčov a tieţ problémy, ktoré nie sú 
obsiahnuté v schválených podmienkach podujatia. 

c) V turnajoch usporiadaných podľa čl. 1.2 b) môţu byť riadiacim orgánom z poverenia VV 
SŠZ príslušné KŠZ. 

d) V ostatných turnajoch je riadiacim orgánom organizátor turnaja. 
          

4.1  Povinnosti a práva riadiaceho orgánu 

a) Je spoluzodpovedný s usporiadateľom, ktorého poveruje technickým a organizačným 
zabezpečením turnaja, za vypracovanie a zverejnenie propozícií daného turnaja.  

b) Turnaje, ktorých výsledky sa majú započítať na FRL, je riadiaci orgán (RO) povinný pred 
začiatkom turnaja nahlásiť základné informácie o turnaji (názov turnaja, termín, miesto 
konania, meno rozhodcu, meno riaditeľa turnaja a tempo hry) rating officerovi SŠZ, resp. 
na sekretariát SŠZ v takom časovom predstihu, aby rating officer SŠZ mohol tieto 
informácie nahlásiť včas na FIDE (v súčasnosti  najmenej 30 dní pred začiatkom 
turnaja). Okrem toho je  riadiaci orgán povinný (súčasne s nahlásením vyššie uvedených 
informácií) uhradiť zálohový poplatok za ratingovanie na FIDE vo výške stanovenej VV 
SŠZ.  

c) Stanovuje termín podávania prihlášok. 

d) Stanovuje základné parametre turnaja – počet kôl, hracie tempo, kategórie. 

e) Nominuje hlavného rozhodcu. 

f) Schvaľuje zoznam účastníkov, má právo priamo nominovať hráčov. 

g) Pri porušení stanov, predpisov alebo smerníc SŠZ vyvodzuje dôsledky (napomínanie, 
kontumačné výsledky, pokuty, vylúčenie z turnaja). 

 

5.    Usporiadateľ 

Usporiadateľom je subjekt, ktorý riadiaci orgán poveruje technickým zabezpečením 
organizácie turnaja.  

V prípade majstrovstiev SR (vo všetkých kategóriách) spravidla na základe konkurzu VV 
SŠZ poverí niektorého svojho člena (základného, pridruţeného) ich usporiadaním podľa 
podmienok stanovených riadiacim orgánom a prípadne uzavrie s ním dohodu o zabezpečení 
akcie. 

 

5.1  Povinnosti a práva usporiadateľa M SR: 
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a)  Usporiadateľ M SR je povinný po prevzatí poverenia k podujatiu vypracovať 
(v spolupráci s RO) propozície M SR pre konkrétnu kategóriu, ktoré musia obsahovať 
nasledujúce údaje: 

 meno riaditeľa turnaja, hlavného rozhodcu a prípadne ďalších funkcionárov, 

 adresu a dobu konania turnaja, 

 termín a spôsob podávania prihlášky a miesto a čas prezentácie, 

 podmienky účasti (člen SŠZ, rating a pod),  

 informáciu o zaslaní výsledkov na ratingovanie (Fide a/alebo LOK), 

 tempo hry a systém ţrebovania, 

 časový rozpis jednotlivých kôl, zahájenia a ukončenia turnaja,  

 čakacia doba, 

 výšky vkladov do turnaja, 

 kategórie, 

 výšku cenového fondu a jednotlivých cien podľa kategórií, 

 kritériá pre určenie konečného poradia,  

 informácie o moţnostiach ubytovaním a stravovania, 

 ďalšie informácie (napr. cestovné informácie, sprievodné akcie, sponzori). 

Propozície M SR schvaľuje VV SŠZ. Najneskoršie do 8 týţdňov (ihneď po schválení vo 
VV) pred otvorením turnaja je usporiadateľ povinný zabezpečiť ich zverejnenie na 
internetovej stránke SŠZ a poslať informáciu do médií.  
 

b) Usporiadateľ je povinný zabezpečiť pre konanie M SR vhodné a dôstojné priestory, a to 
ako na hru, tak pre ubytovanie. Hracie priestory musia zodpovedať hygienickým 
normám (predpisom), musia byť riadne osvetlené. Usporiadateľ musí zabezpečiť 
dostatočné mnoţstvo šachových súprav (vyhovujúcich predpisom FIDE), šachových 
hodín, partiárov, prípadne aj súprav na on-line prenosy a ďalších potrebných 
technických dokumentov (napr. návody na obsluhu šachových hodín, na realizovanie 
on-line prenosov a pod.). Tieţ zabezpečuje podmienky na bezproblémové stravovanie a 
moţnosť kultúrneho a športového vyţitia a potrebnej relaxácie účastníkov. Je povinný 
zabezpečiť dostatočnú dôstojnosť (hymna SR a vlajka SR) propagáciu podujatia, ako aj 
poskytovanie informácií z priebehu majstrovstiev na internet, ako i pre hromadné 
oznamovacie prostriedky. 

 

5.2. Povinnosti usporiadateľa ostatných turnajov 

Je povinný zverejniť propozície, ktoré by mali obsahovať relevantné údaje uvedené v čl. 
5.1 písmeno a). 

 

5.3  Ďalšie povinnosti usporiadateľa 
- Pred začatím 1. kola zriaďuje odvolaciu komisiu. 
- V turnajoch, ktorých výsledky majú byť započítané na FRL a/alebo LOK, odovzdá 

rating officerovi SŠZ a/alebo klasifikátorovi (redaktorovi) LOK podklady overené 
hlavným rozhodcom na zápočty. 

- V otvorených turnajoch (OPEN a pod.) musí byť uvedený cenový fond, resp. ceny pre 
účastníkov, výška vkladu a náklady pobytu. Tieto podmienky musia byť dodrţané. 
Obdobne to platí aj pre masové a náborové turnaje.   

- Je zodpovedný za nastavovanie šachových hodín pred jednotlivými kolami. 
- V záujme propagácie šachu umoţní zástupcom médií prístup do hracej miestnosti na 

zabezpečenie obrazového materiálu (fotografie, videá) v priebehu prvých minút 
jednotlivých kôl (v súlade s FIDE handbookom Tournament Rules). O moţnosti 
zabezpečovania obrazových materiálov po tejto dobe rozhodne rozhodca. 
 

5.4. Práva usporiadateľa 
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- Odmietnuť prihlášku hráča, u ktorého v minulosti došlo k závaţnému porušeniu 
Pravidiel FIDE, Etického kódexu FIDE, Stanov SŠZ alebo hrubému porušeniu 
dobrého mena šachovej hry. 

   
 

6.    Rozhodcovia 

a) Rozhodca je kvalifikovaná osoba, ktorá riadi súťaţ. Zodpovedá za to, ţe súťaţ prebieha 
v súlade so všetkými súvisiacimi športovo-technickými dokumentmi (Pravidlá šachu 
FIDE, propozície turnaja, predpisy SŠZ).  

b) Počet rozhodcov na jeden turnaj musí byť úmerný charakteru a závaţnosti turnaja. Pri 
viac ako jednom rozhodcovi musí byť jeden menovaný hlavným rozhodcom. Jeho 
rozhodnutie má prednosť pred rozhodnutím ďalších rozhodcov. 

c) Hlavný rozhodca M SR v kategórii jednotlivci a ţeny má mať kvalifikáciu medzinárodného 
rozhodcu, alebo aspoň jeden z nominovaných rozhodcov musí mať túto kvalifikáciu. 
Obdobne toto ustanovenie platí aj pre medzinárodné stretnutia reprezentácie SR. Právo 
nominovať a schvaľovať rozhodcu má VV SŠZ. 

d) Hlavný rozhodca M SR v kategóriách CH + D20 aţ 16, ako aj pre klasifikačné 
(nominačné) turnaje má mať minimálne kvalifikáciu ústredného rozhodcu, resp. FIDE 
Arbiter. Na základe návrhu KM SŠZ ho schvaľuje VV SŠZ.  

e) Hlavný rozhodca M SR v kategóriách CH + D14 aţ 08 musí mať minimálne kvalifikáciu 
rozhodcu I. triedy. Na základe návrhu KM SŠZ ho schvaľuje VV SŠZ. 

f) Hlavný rozhodca pre medzinárodné turnaje a openy, ktorých výsledky sa zasielajú na 
FIDE návrhmi na priznanie noriem pre medzinárodné tituly má mať kvalifikáciu 
medzinárodného rozhodcu (IA alebo FA) alebo aspoň jeden z nominovaných rozhodcov 
musí mať túto kvalifikáciu. Rozhodcu si zabezpečuje priamo RO alebo usporiadateľ 
s prihliadnutím na splnenie tejto podmienky. 

g) Na ostatných turnajoch si rozhodcu zabezpečuje usporiadateľ. 
 

6.1  Povinnosti a práva rozhodcov 

a) dbať v priebehu turnaja na dodrţiavanie pravidiel FIDE a v tomto smere riadiť správanie 
hráčov, ako aj ďalších rozhodcov a ostatných účastníkov turnaja, 

b) pravidelne informovať hráčov o časovom pláne a stave turnaja, 

c) zahajovať kaţdé kolo, 

d) dbať na to, aby v turnajoch hraných švajčiarskym systémom, ţrebovanie jednotlivých kôl 
bolo podľa pravidiel pre tento systém. K tomu má právo pouţívať počítačové programy 
schválené FIDE (napr. Swiss-Manager, ChessArbiterPro),  

e) zabezpečiť spracovanie výsledkov turnaja a v spolupráci s usporiadateľom ich doručenie 
riadiacemu orgánu súťaţe, resp. redaktorovi LOK a rating officerovi (klasifikačnej 
komisii), keď majú byť zaslané na listinu FIDE. Dôsledne pritom dbať na úplnosť 
poţadovaných údajov, 

f) má nárok na finančné náhrady odstupňované podľa svojej rozhodcovskej kvalifikácie a 
charakteru súťaţe, diéty a cestovné, ktoré musia byť vyplatené v priebehu turnaja. 

 

7.   Povinnosti a práva hráčov 

7.1      Povinnosti hráčov 
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a) v majstrovských súťaţiach jednotlivcov musí byť kaţdý hráč registrovaný v SŠZ a mať 
zaplatený členský poplatok na rok, v ktorom turnaj začína, pokiaľ propozície turnaja 
nestanovia inak.                          
Výnimkou sú cudzinci a hráči evidovaní na FRL za inú federáciu ako SVK.  

b) po vyhlásení turnaja v prípade, ţe majú postupové právo sa ho zúčastniť, oznámiť 
usporiadateľovi, resp. riadiacemu orgánu, či svoje právo vyuţijú, 

c) správať sa korektne, dbať na svoj vzhľad a na to, aby svojím správaním dôstojne 
reprezentovali šachovú hru, 

d) rešpektovať pokyny rozhodcov a usporiadateľa, dodrţiavať stanovy a športovo-technické 
dokumenty SŠZ a FIDE, 

e) v prípade M SR zúčastniť sa slávnostného otvorenia a ukončenia turnaja, a to aj 
v prípade, ţe nie je v medailovom či cenovom vyhodnotení.               
Výnimku v odôvodnených prípadoch povoľuje riaditeľ podujatia., 
 

f) na poţiadanie rozhodcu je kaţdý hráč povinný preukázať svoju totoţnosť,  

g) v prípade turnajov so zápočtom na FRL a/alebo LOK po skončení partie sú obidvaja 
hráči povinní odovzdať rozhodcovi čitateľný zápis partie so všetkými odohratými ťahmi, 
výsledkom a podpisom obidvoch partií. 

h) Pri vykonávaní športu môţe byť hráč bez jeho súhlasu monitorovaný športovou 
organizáciou, ku ktorej má príslušnosť, ak zákon o športe neustanovuje inak, a to v 
prípade zákazu monitorovania v priestore antidopingovej kontroly. Z monitorovania 
môţu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové záznamy a záznamy o 
fyzickej výkonnosti hráča. Záznamy z monitorovania uchováva športová organizácia, ku 
ktorej má hráč príslušnosť, najviac dvanásť rokov odo dňa ich vyhotovenia. 

i) Monitorovanie hráča podľa bodu 7.1 písm. h) je moţné iba na účely posudzovania 
športového výkonu hráča, prípravy hráča alebo majetkového zhodnotenia záznamov 
športovou organizáciou. Pouţitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými 
záujmami hráča, a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia 
nad rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania 
športového výkonu hráča 

j) SŠZ má právo udeľovať súhlas na pouţitie obrazových, zvukových a obrazovo-
zvukových prenosov a záznamov zo súťaţí a iných podujatí, ktoré organizuje, 
usporadúva alebo vyhlasuje. 

 

7.2 Práva hráčov 

a) zúčastniť sa turnaja, do ktorého sa kvalifikoval svojimi výsledkami v turnajoch 
špecifikovaných ako postupové (kvalifikačné, nominačné) pre daný turnaj,  

b) zúčastniť sa turnaja, do ktorého bol priamo nominovaný riadiacim orgánom, 

c) zúčastniť sa turnaja, pokiaľ spĺňa kritériá na turnaj uvedené v propozíciách, je riadnym 
členom SŠZ, má zaplatený členský poplatok SŠZ na daný rok, nemá (po-)zastavenú 
činnosť v SŠZ, zaplatený vklad do súťaţe (ak je vypísaný), prípadne v minulosti nemal 
váţne konflikty (napr. nadmerné pouţívanie alkoholu, vylúčenie z turnaja a pod.) 
na niektorých z turnajov organizovaných riadiacim orgánom, resp. usporiadateľom 
daného turnaja,  

d) vyţadovať dodrţiavanie pravidiel šachu FIDE, propozícií turnaja, stanov a ostatných 
predpisov SŠZ, 
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e) podať protest podľa ustanovení článku 11 tohto Súťaţného poriadku. 

 

8.   Tempo hry a hracia doba 

a) V turnajoch, v ktorých výsledky majú byť zasielané na ratingovanie na FIDE, musia byť  
hracie tempá a hracie doby v súlade s aktuálnymi predpismi FIDE na ratingovanie 
(Rating regulations). 

b) V turnajoch, ktorých výsledky majú byť na plnenie noriem pre získanie šachových titulov, 
musia byť  hracie tempá a hracie doby v súlade s aktuálnymi predpismi FIDE plnenie 
noriem na šachové tituly. 

c) V turnajoch, ktorých výsledky majú byť zasielané na LOK SR, musí byť hracie tempo 
v súlade s Klasifikačným poriadkom SŠZ. 

d) V turnajoch v bleskovom a Rapid šachu musí byť hracie tempo zverejnené 
s propozíciami v súlade s platnými pravidlami šachu FIDE. 

e) Hracie tempo, počet kôl, ich začiatky, voľné dni, ako aj ďalšie upresňujúce podmienky 
musia byť uvedené v propozíciách kaţdého turnaja a môţu byť (s výnimkou hracieho 
tempa) v priebehu turnaja menené iba z mimoriadne závaţných dôvodov. 

f) Prípadnú zmenu hracieho tempa môţe schváliť v odôvodnených prípadoch (zosúladenie 
s predpismi FIDE, skrátenie turnaja z dôvodu reprezentačných dôvodov a pod.) riadiaci 
orgán v propozíciách zverejnených najneskôr 14 dní pred turnajom. 

 

9.   Majster SR v šachu 

a) Majstrom (kou) Slovenskej republiky v šachu sa môţe stať len člen SŠZ, ktorý je vo FRL 
vedený za SVK; je to hráč, ktorý sa umiestnil najvyššie.  

V roku, keď sa hrajú majstrovstvá v dvoch skupinách (otvorený a uzavretý turnaj), je 
rozhodujúci uzavretý turnaj. 

b) Pokiaľ sa v otvorenom turnaji vyhlasuje viac kategórií, je rozhodujúce umiestnenie, to 
znamená, ţe z jedného turnaja môţe hráč získať súčasne viacej titulov majstra podľa 
svojej vekovej kategórie. 

 

10.  Určenie poradia v turnaji 

10.1  Určenie poradia v M SR 

V M SR je pre určenie poradia rozhodujúci celkový počet bodov. V prípade rovnosti 
bodov rozhodujú o poradí pomocné kritériá, medzi ktoré patria najmä:  

 
a) V uzavretých turnajoch (kaţdý s kaţdým): 

 
- hodnotenie podľa systému Sonnenborn-Berger, 
- výsledky vzájomných partií medzi hráčmi s rovnakým počtom bodov. 
  

b) V turnajoch hraných švajčiarskym systémom: 
 
- systém Buchholz (s rôznymi parametrami),  
- Sonnenborn-Berger, 
- suma postupových bodov (progress), 
- väčší počet výhier,  
- vzájomné partie,  
- priemerný Ok súperov, 
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- výkon (rating performance), 
- ţreb, 
- iné (vyskytujúce sa v ţrebovacích systémoch povolených FIDE). 
 

Konkrétne poradie pomocných kritérií musí byť uvedené v propozíciách M SR 
schválených riadiacim orgánom (na návrh ŠTK alebo KM SŠZ).  

 
Pre prípad, ţe pomocné kritériá nerozhodnú o titule majstra, resp. postupujúcom mieste, 

musia propozície obsahovať aj informáciu o spôsobe dodatkových partií (napr. partie so 
skráteným časom a pod.).  
 

10.2  Určenie poradia v ostatných turnajoch 

V kvalifikačných (nominačných), ako aj ostatných turnajoch sa pre určenie poradia 
stanovia obdobné kritériá, ako je uvedené v čl. 10.1, musia byť vyhlásené v propozíciách alebo 
pred otvorením turnaja. Nesmú byť menené po otvorení alebo ukončení turnaja. 

  

11.  Protesty 

a) Vo všetkých druhoch turnajov je pred otvorením potrebné zvoliť komisiu pre riešenie 
protestov. Súčasne je (hlavným rozhodcom alebo riaditeľom súťaţe) vyhlasovaná aj 
výška protestného vkladu a prípadná zmena časovej lehoty na podanie protestu. 

b) Komisia je maximálne 5-členná. Spravidla jej predsedom je riaditeľ turnaja (zástupca 
usporiadateľa), resp. zástupca riadiaceho orgánu (garant VV SŠZ), členmi sú 1 - 2 
zástupcovia hráčov (minimálny vek 18 rokov, v súťaţiach mládeţe do 18 rokov prítomní 
vedúci) a prípadne zástupca rozhodcov. V prípade, ţe v komisii je len 1 zástupca hráčov 
a/alebo rozhodca, tak za nich môţu byť zvolení náhradníci. Ak niektorý z členov komisie 
je  vo vzniknutom proteste osobne zainteresovaný, nemôţe o proteste rozhodovať. Ak 
ide o rozhodcu alebo o zástupcu hráčov, tak ich zastúpia ich náhradníci (v prípade, ţe 
boli zvolení). 

c) Výšku protestného vkladu určuje Sadzobník poplatkov a pokút SŠZ, pokiaľ riadiaci 
orgán, resp. usporiadateľ nerozhodnú inak.  

d) Protest proti rozhodnutiam rozhodcu, proti výsledku partie, ako aj iným skutočnostiam, 
ktoré majú súvislosť s partiou je oprávnený podať hráč, ktorého sa prípad dotýka, a to 
do 1 hodiny po ukončení partie písomne spolu s protestným vkladom určenej komisii. 
Komisia rozhodne do 2 hodín od podania protestu. 

e) Rozhodnutie komisie je platné, ak preňho hlasovala väčšina členov komisie. V turnajoch, 
kde je riadiacim orgánom VV SŠZ, je rozhodnutie komisie odovzdané zúčastneným 
stranám písomne. 

f) V prípadoch podľa bodu 11 písm. e) rozhodnutia musia obsahovať výrok, odôvodnenie a 
poučenie. V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, ktoré skutočnosti boli podkladom na 
rozhodnutie, ako boli vyhodnotené dôkazy, ako sa príslušný orgán vyrovnal s návrhmi a 
námietkami dotknutých osôb a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 
Rozhodnutia musia byť odôvodnené, vrátane vymedzenia spornej situácie k bodom 
pravidiel, ktorých sa vecne týkajú. Poučenie obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné 
alebo či moţno proti nemu podať opravný prostriedok, v akej lehote, na ktorý orgán a 
kde moţno opravný prostriedok podať. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie 
aj názov orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a 
priezvisko fyzickej osoby a názov právnickej osoby, ktorej sa rozhodnutie týka. 
Rozhodnutie musí mať podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej 
osoby. Pri ukladaní sankcie riadiaci orgán prihliada na závaţnosť, spôsob, dĺţku trvania 
a následky protiprávneho konania, na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, 
ţe sa konaním porušili viaceré povinnosti.  
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Rozhodujúce orgány pri rozhodnutiach dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a 
právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené 
rozdiely. Na účely vydávania takýchto rozhodnutí vychádzajú aj z rozhodnutí 
zverejnených na webovom sídle SŠZ. Riadiace orgány rozhodujú v súlade s pravidlami 
súťaţe, predpismi šachového zväzu, medzinárodnými športovými pravidlami, predpismi 
a rozhodnutiami pri dodrţiavaní zásad spravodlivého procesu. 
 
Zápisnica zo zasadnutia riadiaceho orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje: 
a) schválený program zasadnutia, 
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné splnomocnenia, ak 
boli predloţené, 
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 
d) dôleţité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a 
odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 
odôvodnením, ak o to poţiada, 
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

g) Pokiaľ komisia rozhodne čo len čiastočne v prospech protestujúceho, protestný vklad sa 
vracia. V opačnom prípade vklad prepadá v prospech usporiadateľa. 

h) Proti rozhodnutiu o proteste v majstrovských turnajoch riadených SŠZ môţe hráč poslať 
odvolanie Arbitráţnej komisii SŠZ do 3 pracovných dní od vyrozumenia o proteste a 
znovu je potrebné priloţiť nový poplatok v rovnakej výške. Rozhodnutie v tejto inštancii 
je konečné. 

 
12. OPATRENIA PROTI MANIPULÁCII SÚŤAŢE A DOPINGU 

 
a) Kaţdý je povinný na účely ochrany integrity športu informovať usporiadateľa súťaţe o 

akomkoľvek podozrení alebo zistení, ţe priebeh súťaţe alebo výsledky súťaţe sú 
manipulované. Podanie podnetu o podozrení z manipulácie súťaţe a podnetov 
súvisiacich s porušením ustanovení bodu 12 písm. e) a f) týchto pravidiel, ako aj ich 
ďalší procesný priebeh, zahŕňajúci prešetrenie, rozhodnutie, odvolanie, nadobudnutie 
právoplatnosti, uverejnenie a pod. sa spravujú rovnakými procesnými pravidlami a 
lehotami aké sú upravené v tomto predpise v bode 11 pri riešení protestu. 

b) Manipuláciou súťaţe je úmyselné nedovolené ovplyvnenie priebehu súťaţe alebo 
výsledku súťaţe vrátane pokusu o takéto konanie, ktorého cieľom je spravidla získanie 
výhody pre seba alebo pre inú osobu a čiastočné alebo úplné odstránenie neistoty 
spojenej s priebehom súťaţe alebo výsledkom súťaţe. Manipulácia súťaţe je závaţným 
disciplinárnym previnením. 

c) Integritou športu sú princípy zaručujúce prirodzenú neistotu a nepredvídateľnosť 
priebehu a výsledku súťaţe a rovnaké pravidlá a podmienky pre účastníkov súťaţe pred 
začiatkom súťaţe a počas celého priebehu súťaţe 

d) Pri preukázanom zistení, ţe priebeh súťaţe alebo výsledky súťaţe boli manipulované, 
sa voči zodpovednej osobe udelí jedna alebo súbeţne viacero z nasledovných sankcií: 
a) vyhlásenie partie, či partií za prehrané 
b) podľa závaţnosti konania a stupňa súťaţe udelenie pokuty v zmysle Sadzobníka 
poplatkov a pokút SŠZ 
c) vylúčenie hráča z turnaja 
d) pri opakovanom porušení pravidiel v akejkoľvek súťaţi v priebehu posledných 12 
mesiacov navrhne disciplinárnemu orgánu SŠZ konať o pozastavení členstva v SŠZ na 
1 rok 

e) Nikto nesmie uzatvárať stávky priamo ani prostredníctvom tretej osoby na súťaţe, 
ktorých je účastníkom ako hráč, športový odborník alebo iná osoba, ktorá je svojím 
postavením, funkciou alebo činnosťou zapojená do súťaţe. 

f) Nikto nesmie zneuţívať ani šíriť dôverné informácie o športovej organizácii a jej 
športovej činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaţe. 
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g) Za porušenie pravidiel uvedených v bodoch 12. písm. e) a f) udelí Arbitráţna komisia 
SŠZ zodpovednej osobe pokutu v zmysle Sadzobníka poplatkov a pokút SŠZ. 

h) Disciplinárny orgán SŠZ je oprávnený na účely disciplinárneho konania poţiadať orgány 
činné v trestnom konaní a súd o informácie z trestného konania. 

i) Športová organizácia, najmä šachový klub je povinný pozastaviť vykonávanie športovej 
činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú bola podaná obţaloba za trestný čin 
športovej korupcie aţ do skončenia trestného konania o tomto trestnom 

j) Športová organizácia, najmä šachový klub je povinný zakázať vykonávanie športovej 
činnosť osobe s jej príslušnosťou, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie 
najmenej na dva roky; pri opakovanom odsúdení sa uloţí doţivotný zákaz vykonávania 
športovej činnosti. 

k) Vo veciach antidopingu, porušení vnútorných antidopingových predpisov, 
antidopingových noriem zákona o športe a porušení Svetového antidopingového 
programu je príslušná Antidopingová komisia SŠZ.  

l) Porušenie noriem uvedených v bode 12. písm. k)  je závaţným disciplinárnym 
previnením. 

m) Podnet vo veciach bodu 12. písm. k) sa podáva Antidopingovej komisii SŠZ za 
procesných podmienok upravených v bode 9.1. Súťaţného poriadku druţstiev. Sankcie 
v súťaţi druţstiev udeľuje táto komisia podľa vnútorných antidopingových predpisov v 
súlade s prechodnými a záverečnými ustanoveniami tohto predpisu. 

 

13. Doplňujúce ustanovenia 

a) Ţeny sa môţu zúčastňovať turnajov jednotlivcov (muţov), v mládeţníckych turnajoch 
dievčatá turnajov chlapcov. 

b) Pri zistení závaţných, či opakujúcich sa nedostatkov pri usporiadaní turnajov, môţe VV 
SŠZ takémuto usporiadateľovi zakázať usporiadanie klasifikačných turnajov a/alebo ich 
výsledky neakceptovať. 

c) Za turnaje, odosielané k ratingovaniu na FIDE hradí usporiadateľ poplatok (pozri čl. 4.1. 
bod b). 

 

14. Prechodné a záverečné ustanovenia 

     a) Výklad Súťaţného poriadku jednotlivcov vykonáva Arbitráţna komisia SŠZ. 

b) Do doby vypracovania vnútorných antidopingových predpisov je jedinou sankciou, ktorú 
môţe Antidopingová komisia SŠZ udeliť na základe preukázania viny, návrh na 
disciplinárne potrestanie vinníka disciplinárnemu orgánu SŠZ, ktorý mu uloţí disciplinárnu 
sankciu. Do doby vypracovania vnútorných antidopingových predpisov sa postupuje pri 
riešení podnetu obdobne podľa procesných predpisov upravených v bode 9.1 aţ 9.3 a 
9.6. aţ 9.10. Súťaţného poriadku druţstiev. 

Dňom účinnosti sa ruší Hrací poriadok jednotlivcov pre súťaţe v šachu zo dňa 01. 10. 2011. 
Schválil VV SŠZ na dňa 30. 06. 2016. 
Súťaţný poriadok jednotlivcov nadobúda platnosť dňom jeho schválenia VV SŠZ dňa 30. 06. 
2016.  
Súťaţný poriadok jednotlivcov nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2016. 
 
Vypracoval:  V poverení Športovo-technickej komisie 
  Mgr. Ing. Alexander Riabov 

predseda Komisie na implementáciu nového zákona o športe 
 

 

                                                                                                              Ing. František Jablonický 
                                                                                                  prezident Slovenského šachového zväzu 


