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ŠTATÚT SLOVAKIA TOUR  

1.Cieľ Slovakia Tour  

Slovakia Tour je seriál kruhových turnajov s možnosťou plnenia noriem na medzinárodné tituly GM, 

IM, WGM a WIM. Cieľom seriálu Slovakia Tour je umožniť talentovaným a ambicióznym slovenským 

šachistom pravidelnú konfrontáciu so silnými súpermi a poskytnúť im príležitosť na plnenie 

medzinárodných noriem. Za splnenie podmienok cieľa seriálu Slovakia Tour sa považuje účasť 

minimálne 3 hráčov registrovaných na FIDE za SVK, z toho minimálne jeden vo veku do 23 rokov 

2. Organizácia seriálu  

Vyhlasovateľom seriálu Slovakia Tour je Slovenský šachový zväz.  

Seriál riadi Výkonný výbor SŠZ prostredníctvom povereného člena VV SŠZ.  

Usporiadateľmi turnajov zaradených do Slovakia Tour sú šachové kluby alebo iné právnické osoby 

pôsobiace na území Slovenskej republiky.  

3. Podmienky zaradenia turnaja do Slovakia Tour  

- turnaj sa hrá systémom každý s každým resp. dvojkolovo systémom každý s každým  

- turnaj spĺňa všetky podmienky časti B01 Handbooku FIDE (International Title Ragulations) na 

uhratie normy medzinárodného majstra (IM) alebo veľmajstra (GM), resp. WIM alebo WGM  

- turnaj sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky  

- usporiadateľ požiada VV SŠZ o zaradenie do seriálu Slovakia Tour písomne alebo elektronicky 

prostredníctvom príslušného formulára (je súčasťou tohto štatútu) minimálne 30 dní pred začiatkom 

turnaja.  

Na zaradenie turnaja do Slovakia Tour a podpory organizátorov podľa bodu 4 nie je právny nárok ani 

pri splnení všetkých podmienok pre zaradenie. Vyhlasovateľ seriálu Slovakia Tour rozhodne o 

zaradení do seriálu v súlade so schváleným rozpočtom SŠZ.  

4. Podpora organizátorov 

Slovenský šachový zväz podporí turnaj zaradený do seriálu Slovakia Tour s možnosťou uhratia GM 

normy sumou 1.000 Eur a turnaj s možnosťou uhratia IM, WGM alebo WIM normy sumou 250 Eur. 

Príspevok sa vyplatí usporiadateľovi po ukončení turnaja. Vyhlasovateľ  môže schválený príspevok 



znížiť alebo nevyplatiť vôbec, pokiaľ neboli splnené podmienky účasti hráčov podľa bodu 1 tohto 

Štatútu. Slovenský šachový zväz navyše podporí usporiadateľa bezplatným zapožičaním online súprav 

v počte potrebnom na uskutočnenie turnaja zaradeného do Slovakia Tour. Dopravu, inštaláciu a 

obsluhu online prenosu zabezpečí a uhradí usporiadateľ turnaja. SŠZ poskytne prístup na online 

prenos partií na serveri SŠZ.  

5. Povinnosti usporiadateľa turnaja  

- do názvu turnaja zakomponovať názov seriálu „Slovakia Tour“  

- priebežne počas turnaja zverejňovať výsledky aj odohraté partie  

- po skončení turnaja informovať o podujatí zverejnením článku (s fotografiami a s odkazom na 

výsledky a databázu partií z turnaja) na stránke Slovenského šachového zväzu  

- uhradiť SŠZ poplatok za ratingovanie turnaja stanovený v Handbooku FIDE A.03 (Financial 

Regulations) a v Sadzobníku poplatkov SŠZ – táto suma sa môže vzájomne čiastočne kompenzovať     

s príspevkom SŠZ podľa bodu 4 tohto Štatútu.  

6. Povinnosti vyhlasovateľa seriálu Slovakia Tour  

- viesť kalendár podujatí zaradených do seriálu  

- bezodkladne posúdiť každú žiadosť o zaradenie turnaja do Slovakia Tour  

- poskytnúť usporiadateľovi turnaja finančnú a materiálnu podporu v súlade s týmto štatútom.  

7. Záverečné ustanovenia  

Tento štatút bol schválený VV SŠZ  15.9.2018, nadobúda platnosť dňom  15.9.2018 a účinnosť dňom  

15.9.2018.  

Zdenek Gregor  prezident SŠZ  

Karol Pekár  riaditeľ Slovakia Tour 

 

 

História dokumentu: 

3.10.2015 základná verzia štatútu platná pre obdobie 2015-2018 

16.1.2016 zmena príspevku na GM turnaj v seriáli Slovakia Tour z 500 EUR na 1000 EUR schválená 

uznesením VV č. 27-01-2016 

15.9.2018 upravené znenie po Konferencii SŠZ 

  



 

Formulár turnaja Slovakia Tour 

  

Usporiadateľ:   

Sídlo:   

IČO:   

Číslo účtu:   

Štatutárny zástupca:   

Poverená osoba:   

  

Názov turnaja:   

Miesto konania:   

Dátum konania:   

Možnosť plnenia normy  GM/IM, WGM, WIM 

Očakávaný priemerný 
koeficient 

  

Hlavný rozhodca:   

Riaditeľ turnaja:   

Tempo hry:   

Typ turnaja: kruhový/dvojkolový 

  

Zoznam oslovených účastníkov turnaja za SVK 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

   Miesto:   

Dátum:   

Meno a podpis:   
  


