
Záverečná správa z vyhodnotenia dorasteneckej ligy SR 2018-2019  

a rozdelenie príspevkov zúčastneným klubom pre rok 2019. 
 

História tejto najvyššej súťaže družstiev mládeže na Slovensku si už niekoľko desaťročí a aj 

napriek viacerým zmenám systému stále udržiava svoju popularitu. V uplynulom ročníku  sa jej 

zúčastnili družstvá  zo všetkých  regiónov SR a je príležitosťou a motiváciou ukázať ako sa v mnohých 

mládežníckych kluboch  systematicky pracuje s talentovanou mládežou, ktorá môže potom dosahovať  

úspechy aj na medzinárodnej úrovni, ako napr. náš najmladší majster sveta do 18 rokov Viktor Gažík či 

najmladší GM Jerguš Pecháč, ktorí tiež túto súťaž hrávali a mali odohraných aj niekoľko úspešných 

sezón  v DLSR.  Zvyšujúca sa kvalita hráčov ako aj  vyrovnanosť jednotlivých tímov  v záverečnom 

turnaji len prispievajú k atraktivite a napínavosti   tejto majstrovskej súťaže až do záverečných partií, a 

zisk  titulu majstra SR, alebo aj medailové umiestnenia sú a boli určite zaujímavou motiváciou pre 

všetkých účastníkov súťaže .  

   

V sezóne dorasteneckej ligy SR 2018 -2019 sa zúčastnilo v jednotlivých etapách spolu 226 hráčov 

ktorí hrali v 44 štvorčlenných družstvách z 28 klubov . Mnohí z účastníkov finále boli aj medailisti  

z majstrovských súťaží jednotlivcov , no nielen Tí  prispeli v jednotlivých etapách k vysokej športovej 

kvalite a aj celkovej obľúbenosti a technickej úrovni  celej súťaže.  Na krajskej úrovni sa uskutočnilo 

v skupine západ  7 turnajov  finále s počtom družstiev v jednotlivých krajoch:  BA 5 dr. TA-5dr, NR 7 

dr TR-4, a v skupine východ 7 turnajov BB-4, ZA-6, PO-9, KE 4  + finále v Banskej Bystrici.  Všetky 

medzikrajské turnaje a semifinálové turnaje prebehli v súlade so súťažným poriadkom. Pozitívom 

priebehu postupových etáp boli pevné termíny štvrťfinálových a semifinálových etáp. Tempo hry pre 

postupové etapy je FIDE Rapid, avšak pokiaľ sa nájde časový priestor a súhlas zúčastnených družstiev 

možné je hrať aj tempá pre zápočet na LOK FIDE. 
 

Postupové etapy boli úspešne ukončené finálovým turnajom,   ktorý sa  uskutočnil v dňoch 10.-12. 

mája v priestoroch internátu EF Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici  za účasti 6 najlepších 

družstiev. Tempo hry bolo vo finále 2x90 minút na partiu  + 30s na vykonanie ťahu so zápočtom na 

FIDE a prenosom partií on-line. 

Titul majstra Slovenska po roku obhájilo družstvo Junioru Banská Bystrica v  zostave Filip 

Haring, Richard Turčan,  Adrián Gyerpál , Sofia Anna Cíbiková a Tomáš Lovčičan .  Po veľmi 

vyrovnanom zápase  v prvom  kole Junior B Bystrica  výhrou nad silným KŠC Komárno potvrdil 

úlohu favorita čím sa dostal na čelo turnaja, kde sa udržal až do jeho konca. Popri vyrovnanom družstve 

TJ Slávia UPJŠ Košice mali medailové ambície aj družstvá LŠS a Zemplína Michalovce, ktoré 

nahradilo  družstvo ŠK Slovan Bratislava  nakoľko sa na poslednú chvíľu  z účasti vo finále 

ospravedlnilo. Za očakávaním trochu zaostalo družstvo LŠŠ a tiež NŠK Junior Nitra , ktorému  

v prvých kolách chýbalo dievča, čo poznačilo aj jeho celkové umiestnenie.  

Strieborné medaily za 2.miesto získalo KŠC Komárno s 10 bodmi v zostave Jakab Bela, Viczencz 

Peter, Sarkozi Szabolcs a Maria Kovaříková a bronzové medaile si vybojovalo družstvo TJ Slávia 

UPJŠ Košice v zložení Varga Lukáš, Popovič Martin, Antal Jakub, Nadzamová Viktória s 8 

bodmi. V kvalitatívne silnom turnaji si ďalšie miesta vybojovali družstvá v poradí: 4. ŠK Zemplín 

Michalovce 5 bodmi, 5. Liptovská šachová škola 4 b a 6. NŠK Junior Nitra . 

Najlepší hráči na jednotlivých šachovniciach boli: 1.Viktória Nadzamová 5 b., 2.-4. Richard Turčan 

Jakab Bela a Tomáš Brnušák po 4b. 

 

Konečná tabuľka 
Tabuľka podľa poradia         

Por.  Družstvo 1 2 3 4 5 6 Body Skóre  

1 ŠK Junior Banská Bystrica * 3 2 3 3 4 13 15 

2 KŠC Komárno 1 * 3 2 2½ 3 10 12 

3 TJ Slávia ÚPJŠ Košice 2 1 * 2 2½ 3 8 11 

4 Zemplin Michalovce 1 2 2 * 2 2½ 6 9,5 

5 Liptovská šachova škola 1 1½ 1½ 2 * 2½ 4 8,5 

6 NŠK Junior Nitra 0 1 1 1½ 1½ * 0 5 



 
 

Súpisky , priebeh a partií v pgn formáte sú uložené na serveri Chessresults na:  http://chess-

results.com/tnr437503.aspx?lan=4 

Všetky partie boli snímané na elektronických šachovniciach SŠZ a zverejňované online na stránke www.chess.sk.  

 

 Hlavným rozhodcom turnaja bol FA Ján Murín a vrátane zabezpečenia on-line prenosov partií za 

asistencie P. Lovčičana a Z. Gregora. Všetky zápasy potvrdili veľkú hráčsku vyspelosť a pre odvolaciu 

komisiu  nebolo potrebné nič riešiť. Záverom patrí poďakovanie všetkým účastníkom finále DL SR, 

hlavne však organizátorom a rozhodcom za ich podiel na úspešnom vyvrcholení ročníka 2018 – 2019,  

tejto najvyššej majstrovskej mládežníckej súťaže družstiev SR. Na záverečnom vyhodnotení dekoroval 

víťazov medailami prezident SŠZ Zdeněk Gregor. Všetky zúčastnené družstvá si odniesli poháre, 

diplomy,  a medaile boli určené členom prvých troch družstiev. Finančné odmeny víťazným družstvám 

budú po záverečnom vyhodnotení súťaže formou príspevku za účasť odoslané na účty jednotlivých 

klubov.  

Záverom patrí poďakovanie všetkým účastníkom finále DL SR  2019, hlavne však aj neúnavným 

organizátorom a rozhodcom jednotlivých etáp za ich podiel pretrvávajúcej popularite a úspešnosti  tejto 

tradičnej celorepublikovej mládežníckej súťaže družstiev. 

V zmysle schváleného rozpočtu, konkurzných poriadkov a ekonomických pravidiel budú 

účastníkom finále a postupových etáp DL SR ( štvrťfinále a semifinále)  , ktorí splnili podmienky 

súťažného poriadku DL SR  vyplatené dotačné príspevky zahrňujúce časť nákladov  na dopravu 

družstiev, ubytovanie vo finále, organizáciu jednotlivých etáp  vrátane  cenového fondu pre medailistov.   

Príspevky budú vyplatené sekretariátom SŠZ na účty šachových klubov po ich schválení VV SSZ 

v stanovenom termíne do 30.9.2019.  Príspevky na organizáciu a účasť šachových družstiev v krajských 

etapách je v kompetencii krajských šachových zväzov. Návrh príspevkov schvaľovaných VV SŠZ pre 

jednotlivé kluby a ich družstvá , ktoré splnili podmienky je v tabuľkovej prílohe č.1  ( foto Ján Fortiak)  
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