
 

Výklad 

k účasti individuálnych členov SŠZ  

na mládežníckych šachových podujatiach družstiev 

 

Na základe Úlohy 02-01-2012 zo zasadnutia Výkonného výboru Slovenského šachového zväzu 

(ďalej len VV SŠZ) podáva VV prostredníctvom povereného člena VV SŠZ nasledujúce 

stanovisko (výklad) k účasti individuálnych členov SŠZ na mládežníckych šachových 

podujatiach družstiev: 

 

A/ Turnaje mládeže jednotlivcov (Majstrovstvá Slovenskej republiky juniorov a junioriek 

do 20 rokov; Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže chlapcov a dievčat v kategórii  

hráčov do 8, 10, 12, 14, 16, 18 rokov; Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže v rapid 

šachu do 8, 10, 12, 14, 16 a 20 rokov a pod.) 

 

 právo účasti ma hráč vo svojej vekovej kategórii podľa propozícií, ktorý má ku dňu štartu 

v súťaží, resp. pri registrácii do súťaže zaplatené členské (členský príspevok) na príslušný 

rok (t. j. v súčasnosti vo výške 5,- € podľa čl. A bod 2 Sadzobníka poplatkov a pokút 

účinného od 01. 07. 2010 pre mládež do 20 rokov vrátane). 

 

Pozn. hráčka ma právo si zvoliť namiesto kategórie dievčat (junioriek) štart v súťaži v kategórii 

open (chlapcov/juniorov). 

 

Hráč, ktorý nemá zaplatené členské (neregistrovaný hráč), alebo má zaplatené členské len ako 

sympatizant (1,- €), je povinný najneskôr do momentu štartu, resp. registrácie zaplatiť, resp. 

doplatiť členské pre aktívneho hráča v predpísanej výške, inak nemá právo účasti, pokiaľ 

propozície výslovne nestanovia inak. 

 

Za hráča so zaplatením členským sa automaticky považuje i ten hráč, ktorý je zapojený do 

projektu „Šach na školách“ – CIS a je vedený (registrovaný) ako tzv. Premium FIDE CIS člen  

(t. j. má uhradený poplatok v hodnote 10,- €). 

 



Hráč zapojený do projektu Šach na školách ako tzv. Basic FIDE CIS člen (t. j. nemá uhradený 

poplatok v hodnote 10,- €) má právo štartu v súťažiach SŠZ len za predpokladu úhrady 

členského SŠZ, inak má len práva ako neregistrovaný hráč.  

 

U hráčov registrovaných v „Projekte šach na školách“ bez ohľadu, či sú v kategórii Premium 

CIS alebo nie, týmto nie je dotknuté právo účasti v špeciálnych (osobitných) turnajoch 

zorganizovaných v rámci „Projektu šach na školách“ za tam stanovených podmienok (propozícií 

tzv. „školských turnajov“). 

 

 

B/ Náborové turnaje mládeže (seriál GPX – Grand Prix mládeže) 

 tieto turnaje sú otvorené pre registrovaných i neregistrovaných hráčoch mládeže vrátane 

hráčov zapojených do Projektu šach na školách, podľa podmienok stanovených v čl. 2 a nasl. 

Súťažného poriadku GPX, resp. propozícii jednotlivých turnajov, bližšie pozri na 

http://gpx.jogo.sk/rules/sutaznyporiadokgpxmladeze2011_2012.pdf 

 

Aktuálne pre túto sezónu 2011/2012 platí, že: 

 

„Právo účasti v sérii GPX majú hráči do 14 rokov (narodení 01. 01. 1998 a mladší) 

s národným ratingom k 01. 09. 2011 maximálne 1400 bodov, ktorí majú trvalý pobyt na 

území SR alebo sú členmi Slovenského šachového zväzu. Hráči s FIDE ratingom sa 

nezapočítavajú do GPX. 

Hráči, ktorí patria do kategórie do 8 rokov (narodení 01.01.2004 a mladší), môžu štartovať 

v GPX bez ohľadu na rating.“ 

 

C/ Turnaje mládeže družstiev 

(Majstrovstvá Slovenskej republiky v rapid šachu družstiev v kategórii mladších žiakov, 

resp. starších žiakov; Dorasteneckej ligy SR) 

 

Pre MSR družstiev v rapide mladších, resp. starších žiakov ma právo štartu podľa schválených 

propozícií štvorčlenné družstvo zložené z hráčov narodených v roku 1996 a neskôr (v prípade 

starších žiakov pre podujatie v r. 2012 mutatis mutandis pre ďalšie ročníky), resp. zložené 

z hráčov narodených v roku 2000 a neskôr (v prípade mladších žiakov pre podujatie v r. 2012 

mutatis mutandis pre ďalšie ročníky) s obligatórnou účasťou minimálne jedného dievčaťa. 

http://gpx.jogo.sk/rules/sutaznyporiadokgpxmladeze2011_2012.pdf


S dodatkom, že družstvo síce môže nastúpiť bez dievčaťa, automaticky však prehráva na 4. 

(najnižšej) šachovnici kontumačne. 

 

Bližšie pozri aj propozície: 

http://www.chess.sk/files/turnaje/MSR_vrapidsachuDSZ_2012.pdf 

 

http://www.chess.sk/files/turnaje/MSR_vrapidsachuDMZ_2012.pdf 

 

Ako hráči môžu v družstve štartovať len hráči so zaplatením členským (vrátane práva štartu 

hráčov registrovaných v tzv. Premium FIDE CIS členstve - pozri vyššie pod bodom A právo 

štartu v súťažiach mládeže jednotlivcov), na ktorý v plnej miere odkazujeme. 

 

V družstve môžu okrem vlastných (kmeňových) hráčov štartovať aj jeden cudzí hráč na tzv. 

licenciu (so súhlasom svojho materského družstva, klubu), avšak i tento hráč musí mať zaplatené 

členské pre aktívneho hráča stanovené pre mládež do 20 rokov (resp. mať uhradený tzv. 

Premium FIDE CIS poplatok). 

 

Z hľadiska štartu družstiev je irelevantné, či ide o právnickú osobu s právnou subjektivitou alebo 

bez právnej subjektivity (t. j. môže ísť napr. o šachový klub založený vo forme občianskeho 

združenia alebo o šachový krúžok na základnej škole či CVČ v rámci „Projektu šach na školách“ 

a pod.). 

 

V plnom rozsahu platí § 3 bod 2 Stanov SŠZ, podľa ktorého sú: „Základnými členmi šachové 

kluby, šachové krúžky, šachové oddiely telovýchovných jednôt resp. šachové oddiely iných 

športových zväzov. Základní členovia majú vlastnú právnu subjektivitu (právnické osoby) alebo 

ich subjektivita je odvodená z právnej subjektivity inej právnickej osoby, pod ktorú patria 

(príslušnej telovýchovnej jednoty resp. inej organizácie). Registráciou základného člena sa jeho 

členovia - fyzické osoby, stávajú individuálnymi členmi zväzu.“ 

 

Samozrejme, nevylučuje sa, aby jedna škola, krúžok, klub, šachový oddiel atď. postavilo viac 

družstiev, ktoré budú štartovať pod dodatkom (názov klubu/krúžku v poradí „A“, „B“, „C“ a p.). 

 

Podrobnosti o práve štartu v Dorasteneckej lige SR pozri v čl. I bod 2 Súťažného poriadku 

družstiev Dorasteneckej ligy SR v šachu účinného od 01. 09. 2010, podľa ktorého: 

http://www.chess.sk/files/turnaje/MSR_vrapidsachuDSZ_2012.pdf
http://www.chess.sk/files/turnaje/MSR_vrapidsachuDMZ_2012.pdf


 

„sa môžu zúčastniť DL „4-členné družstvá šachových oddielov a klubov, ktoré sú členmi SŠZ. 

Limitujúcou podmienkou účasti hráčov je k 31. 12. prvého roka v danej dvojročnej šachovej 

sezóne dosiahnutie veku maximálne 17 rokov. V roku, v ktorom sa hrá finále, môže hráč 

dosiahnuť  vek 18 rokov. V zostave družstva na zápas je vždy povinná účasť minimálne jedného 

dievčaťa.“ 

 

Bližšie pozri aj na http://www.chess.sk/download/dokumenty/sutaznyporiadokdruzstievdlsr.doc 

 

D/ Tieto ustanovenia analogicky platia i pre účasť mládeže v turnajoch organizovaných SŠZ 

v kategórii dospelých (s poukazom i na Súťažný poriadok jednotlivcov a propozície daného 

turnaja, resp. Súťažný poriadok družstiev a tam stanovených pravidiel). 

Podrobnejšie pozri na 

http://www.chess.sk/index.php?str=dokumenty&detail=1&skupina=Pravidlá/Rozhodcovia/Stano

vy 

 

Tento výklad má len informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádza platné predpisy 

a pravidlá SŠZ (resp. schválené propozície súťaží SŠZ na základe uznesení VV SŠZ), ktoré majú 

jediné právne záväzný charakter.  Rovnako tak žiadnu časť tohto výkladu nemožno vykladať tak, 

že by menil doterajší platný stav.  

 

 

Tento výklad tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia VV SŠZ v Prievidzi 13. a 14. 04. 2012. 

http://www.chess.sk/index.php?str=dokumenty&detail=1&skupina=Pravidl�/Rozhodcovia/Stanovy
http://www.chess.sk/index.php?str=dokumenty&detail=1&skupina=Pravidl�/Rozhodcovia/Stanovy

