
VITAJTE!

ING .  MILAN  ROMAN ,  PREZ IDENT  SLOVENSKÉHO

ŠACHOVÉHO  ZVÄZU

Vážení šachoví priatelia,

dovoľte mi, aby som sa Vám v úvode prvého newslettera Slovenského

šachového zväzu poďakoval za to, že ste nám prejavili svoju priazeň a

rozhodli sa odoberať náš newsletter. Veríme, že vďaka činnosti Komisie

pre marketing a komunikáciu bude náš newsletter vychádzať pravidelne

a budeme tak schopní Vás informovať o aktuálnom dianí v Slovenskom

šachovom zväze a v celom šachovom svete.

Rád by som ešte upriamil Vašu pozornosť na ďalšie komunikačné kanály

SŠZ, kde taktiež nájdete aktuálny a kvalitný obsah o šachovom dianí, a

síce oficiálnu Facebook stránku SŠZ (facebook.com/slovenskysach) a

oficiálny instagramový profil SŠZ (instagram.com/chess.sk/)

Prajem Vám príjemné čítanie nášho newslettera!
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ZNOVUOTVORENIE  DISKUSNÉHO  FÓRA

Od 27. októbra 2020 je Diskusné fórum v zmysle uznesenia Výkonného výboru SŠZ číslo E-

0059-2020 znovuotvorené. Diskusné fórum ale nie je prístupné širokej verejnosti, ako to bolo

pred jeho zrušením. Pre registráciu do fóra a založenie účtu je potrebné byť členom SŠZ so

zaplateným členským príspevkom v zmysle stanov SŠZ. Zároveň je potrebné požiadať o

vytvorenie konta na Diskusnom fóre písomne na e-mailovú adresu sekretariat@chess.sk. V

maili by mal byť uvedený login, ktorý žiadateľ používa na webstránke SŠZ, a login, ktorý

žiadateľ o prístup v minulosti na Diskusnom fóre používal. Ak žiadateľ pred zrušením Diskusné

fórum nepoužíval, prípadne na ňom vystupoval pod iným loginom, z ktorého nie je možné

jednoznačne vyčítať jeho totožnosť, bude mu v záujme udržania transparentnosti diskusií

sekretariátom priradený login v tvare meno a priezvisko a náhodne vygenerované heslo, ktoré

žiadateľ môže v nastaveniach profilu na Diskusnom fóre zmeniť. Je potrebné pamätať na to,

že na Diskusnom fóre SŠZ, rovnako, ako na akomkoľvek inom, je žiaduce dodržiavať pravidlá

slušného správania.

KONFERENCIA ZVÄZU V KEŽMARSKÝCH ŽĽABOCH

V dňoch 9. a 10. októbra 2020 sa v Kežmarských Žľaboch uskutočnilo výročné stretnutie

Konferencie SŠZ. Za prítomnosti 28 delegátov bol 23 hlasmi za prezidenta SŠZ zvolený Ing. Milan

Roman, ktorý tak úrad prebral po Ing. Zdeněkovi Gregorovi. Konali sa tiež doplňujúce voľby do

Výkonného výboru SŠZ, v ktorých boli nadpolovičnou väčšinou delegátov schválení všetci

kandidáti, menovite Ing. Štefan Blaho, Bc. Rastislav Diviak, PaedDr. Ján Kocúr, Rastislav

Nemečkay a Mgr.art., Mgr. Ladislav Šipeky PhD. Členom výkonného výboru ostáva aj Mgr. Ing.

Alexander Riabov, Mgr. Karol Pekár sa vzdal funkcie. Konferencia tiež schválila úpravu stanov

zväzu, ktorou sa funkčné obdobie volených orgánov zväzu, teda okrem iného aj prezidenta a

Výkonného výboru, predĺžilo z troch na štyri roky (§5, ods. 4 stanov zväzu).

DVE  PERCENTÁ  Z  DANE

Radi by sme Vás týmto spôsobom informovali o možnosti poukázania dvoch percent z dane

Slovenskému šachovému zväzu. Viac informácií, predvyplnené tlačivo a postup, ako dve

percentá SŠZ poukázať, nájdete na webovej stránke SŠZ alebo priamo na nasledujúcom

odkaze: https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&detail=3752.

LIGOVÁ SEZÓNA 2020/2021

 

Športovo-technická komisia intenzívne pracuje na riešení otázky aktuálnej ligovej sezóny. Radi

by sme touto cestou uistili členskú základňu, že toto riešenie bude predstavené najneskôr 31.

marca 2021.

https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&detail=3752


MS MLÁDEŽE 2020 ONLINE

V decembri 2020 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta mládeže v šachu; kvôli pandémii

koronavírusu sa však hrali online. Hráči boli pripojení do videohovoru na platforme Zoom, aby sa

tak zabránilo podvádzaniu. Kvalifikačný turnaj sa hral medzi 7. a 9. decembrom 2020 tempom

10 minút plus 5 sekúnd na ťah sedemkolovým švajčiarskym systémom na platforme Tornelo.

Trojica najlepších v každej kategórii si vybojovala právo postupu na finálový turnaj, ktorý sa za

účasti 16 hráčov (po troch postupujúcich z každého zo štyroch kvalifikačných turnajov plus

štvorica hráčov s najvyšším ratingom na svete v danej kategórii) hral vyraďovacím systémom od

19. do 22. decembra. Každá krajina mala možnosť do kontinentálnej kvalifikácie nominovať

jedného hráča v kategórii, pričom si organizátori vyhradili právo pozvať hráčov spomedzi

desiatich ratingovo najlepších v danej kategórii v rámci Európy. Slovensko tak reprezentovalo

dokopy 12 hráčov, pričom aspoň polovicu bodov získalo päť z nich: Dominika Ferková (3.5 bodu,

D18), Šimon Rybka (4 body, CH14), FM Lukáš Sebastián Kostolanský (4 body, CH14), WFM Viktória

Nadzamová (5 bodov, D14), ktorá skončila v kategórii na výbornom piatom mieste, a IM Samir

Sahidi (5.5 bodu, CH18), ktorý sa stal jediným Slovákom, ktorý si zaistil postup do finálového

turnaja, medzi úzku svetovú špičku vo svojej kategórii. Kvalifikačným turnajom prešiel bez

jedinej prehry a v šiestich partiách proti ratingovo silnejším súperom si pripísal výborných 4.5

bodu, pričom okrem iného získal aj skalp nasadenej dvojky, ukrajinského GM Kirilla Shevchenka,

a remízu s nasadenou jednotkou, GM Shantom Sargsyanom z Arménska. Vo finálovom turnaji sa

mu až tak nedarilo, keď v osemfinále podľahol americkému medzinárodnému majstrovi

Justinovi Wangovi pomerom 0.5:1.5. Príležitosť zahrať si s hráčmi svetovej špičky vo svojej

kategórii však určite ocenil nielen on, ale aj zvyšných jedenásť členov našej virtuálnej výpravy.

IM Samir Sahidi reprezentuje Slovensko na Online MS mládeže.
Zdroj: web KŠN Bratislava



MSR ZŠ A SŠ 2020
 

V dňoch 12. a 13. decembra 2020 prebehli na populárnej platforme Lichess.org Majstrovstvá

Slovenska ZŠ a SŠ v šachu. Turnaj organizoval klub Šachy Reinter, ktorý z podujatia zabezpečil aj

live prenos na YouTube s komentárom FM Tomáša Kraka. Štyri nezávislé turnaje (žiaci a žiačky

ZŠ, študenti a študentky SŠ) sa hrali švajčiarskym systémom na 7 kôl tempom 7 minút na partiu

s bonusom 3 sekundy na ťah. Spolu sa turnajov zúčastnilo 292 hráčov, ktorí si právo účasti

vybojovali v krajských kolách, vrátane špičky v mládežníckych kategóriách.

V sobotu sa odohrali turnaje v kategórii základných škôl. Z víťazstva v turnaji chlapcov sa s 6.5

bodmi tešil Patrik Števík aj napriek tomu, že sa do turnaja pripojil neskôr a za prvé kolo tak

dostal len automaticky pridelený polbod. Nasledovala štvorčlenná skupina šesťbodových hráčov,

z ktorých pomocné hodnotenie najväčšmi prialo Danielovi Compelovi, ktorý tak získal striebro, a

Patrikovi Orgoňovi, ktorý si odniesol bronz. V turnaji dievčat neohrozene kraľovala WFM Viktória

Nadzamová, ktorá si systémom štart-cieľ vybojovala zlatú medailu. S bodovým odstupom za ňou

skončili druhá WCM Mária Kovaříková a tretia Olívia Seková.

V nedeľu majstrovstvá vyvrcholili turnajmi študentov stredných škôl. V turnaji chlapcov s 6.5

bodmi zvíťazil IM Viktor Gažík, ktorý jedinú remízu stratil v prvom kole. Na druhom mieste

skončil šesťbodový IM Samir Sahidi nasledovaný štvorčlennou skupinou päťapolbodových

hráčov, na ktorej čelo sa dostal Martin Popovič, ktorý tak dosiahol na bronzovú medailu. Vo

vyrovnanom turnaji dievčat sa nakoniec z víťazstva tešila Ema Walterová s 5.5 bodmi

nasledovaná tromi hráčkami, ktoré v turnaji získali len o pol bodu menej. Pomocné hodno-

tenie na druhé miesto vynieslo Andreu Slabú a bronz získala Simona Koreňová.

THE  F IRST  HYBRID  C IT IES  CUP

V dňoch 20. a 21. 2. sa, ak to pandemická

situácia dovolí, uskutoční prvý hybridný

turnaj svojho druhu so zápočtom na rating

FIDE. Akcia sa uskutoční v reprezentačných

priestoroch Primaciálneho paláca. Hrať sa

bude tempom 90 minút + 35 sekúnd na ťah

a pôjde o trojkolový turnaj štvorčlenných

družstiev medzi mestami Barcelona,

Bratislava, Oslo a Malmö. Hrať sa bude na

fyzických šachovniciach, oproti hráčom

však nebudú sedieť súperi, ale tablety, na

ktorých budú vidieť ťahy oponentov. Na

súpiske Bratislavy by sa mali objaviť hráči

ako GM Pecháč, GM Pacher, IM Sahidi, IM

Druska a FM Kostolanský. Komentovaný

livestream s rozbormi partií a rozhovormi s

hráčmi, ako aj hosťami, bude zabezpečovať

IM Mazúr. 

Dejisko turnaja - Primaciálny palác.
Zdroj: bratislava.sk 



INTERNATIONAL ONLINE FRIENDSHIP CHESS TEAM TOURNAMENT 2020

21. a 22. novembra 2020 sa uskutočnil priateľský online turnaj šesťčlenných družstiev

organizovaný Bieloruskou šachovou federáciou, FIDE a bieloruskou FIDE akadémiou. Hralo sa na

hracej platforme Tornelo tempom 10 minút na partiu s inkrementom 5 sekúnd na ťah a v

každom družstve hrali po dvaja hráči z kategórií do 8, 10 a 12 rokov. Slovenské družstvo nastúpilo

v zložení Juraj Vargoško, Peter Smetana, Marek Ďurovka, Casey Ryan Mészáros, Ryan Mazák a

Richard Pisarčík. Po očakávanom víťazstve v prvom kole v tom druhom chlapci podľahli

favorizovanej Číne a v kole treťom aj Kirgizsku. Vo štvrtom kole sa však družstvo dokázalo otriasť

a remizovať s výberom Albánska, na čo nadviazalo deklasovaním outsidera z Bahrajnu a remízou

s Kazachstanom. V poslednom kole však prehralo s tímom Ruska a v poradí bolo na 20. mieste.

Turnaj však mal z hľadiska fair play neželanú dohru, keď sa podozrenia z podvádzania pri

jednom z hráčov Albánska, ako aj Ruska potvrdili, čo viedlo ku kontumácii všetkých ich partií. Po

úprave výsledkov v dvoch z našich zápasov tak slovenský výber skončil na peknom 10. mieste.

Najviac sa darilo Richardovi Pisarčíkovi, ktorý suverénne zvíťazil vo všetkých svojich partiách,

zvyšok družstva mal svoje silnejšie a slabšie chvíľky. V súčte však chlapci hanbu určite neurobili.

Marek Ďurovka (vľavo) a Richard Pisarčík reprezentujú Slovensko.
Zdroje: archív Mareka Ďurovku, archív Richarda Pisarčíka 

Čiernobiely newsletter - Newsletter Slovenského šachového zväzu vydáva Komisia pre marketing a komunikáciu SŠZ v zložení
Ing. Milan Roman, predseda komisie, Martin Očko, Miroslav Petrek, Mgr. Vladimír Szűcs, Martin Šándor a Anna Vrtiaková.

NEWSLETTER

Novovzniknutá Komisia pre marketing a komunikáciu medzi svoje aktivity zaradila aj tvorbu

Newslettera SŠZ, v ktorom bude zhŕňať dianie uplynulého obdobia na šachovej scéne. Na

odber newslettera je možné sa prihlásiť na webovej stránke zväzu, konkrétne na tomto

odkaze: https://www.chess.sk/index.php?str=newsletter.

https://www.chess.sk/index.php?str=newsletter

