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Rozpis súťaže 
 
1. Usporiadateľom súťaže je Slovenský šachový zväz. 
 
2. Súťaž sa hrá podľa Pravidiel FIDE účinných od 1.1.2018, podľa Súťažného poriadku pre majstrovské 

súťaže družstiev (ďalej len SPD) účinného od 20.9.2017 a podľa ustanovení tohto rozpisu. Ďalšie 
informácie môžu byť uvedené v spravodajcoch zo súťaže. Individuálne výsledky sa zasielajú na zápočet 
RTL FIDE a LOK SR. 
 

3. Náklady spojené s účasťou v súťaži hradia zúčastnené kluby, náklady rozhodcu stretnutia hradí domáci 
klub. Zápis partií v elektronickej forme zabezpečuje domáci klub. 

 

4. Riaditeľ súťaže:   Martin Dobrotka, Urbánkova 903/31, 971 01 Prievidza 

Kontakty: mobil 0905 360 654, e-mail: dobrotka@sachprievidza.sk 

 

5. Účastníci súťaže:  

Bátorove Kosihy A využili uvoľnené miesto v 1.lige Západ (Devínska Nová Ves sa neprihlásila do súťaže); 
z 3.ligy B1 postúpili Šurany; z 3.ligy B2 nevyužili Chynorany právo postupu, namiesto nich bude hrať 
Nemšová/Horné Srnie (7., lepšie umiestnené družstvá nemali záujem); posledné voľné miesto v súťaži 
obsadili Bátorove Kosihy B z 3.ligy B1 (5., lepšie umiestnené družstvá nemali záujem). Vzhľadom na 
uvedené zmeny bolo potrebné upraviť návrh družstiev v skupinách nasledovne: 
 

Dvojičky a štvoričky: 

 ŠK Sparta Považská Bystrica ŠK Považské Podhradie 

       ŠK PK Trenčín        KNŠ Nemšová/Horné Srnie 

ŠK Bátorove Kosihy B KŠC Komárno B 

ŠK Bašta Nové Zámky ŠŠK Šurany 

SIM-SIM Topoľčany ŠK Prievidza 

NŠK Tlmače ŠK Levice 

 

6. Rozpis stretnutí: 

Hostia majú biele figúrky na nepárnych šachovniciach v nedeľu v 2., 4., 9. a 11. kole. 
 

7. Prihlášky:  

Družstvo sa považuje za prihlásené do súťaže, ak do 15.08.2018 doručí riaditeľovi súťaže prihlášku 
(stačí e-mailom) a na účet SŠZ zaplatí vklad do súťaže 55,- €.  

 1. kolo 13.10.2018 sobota A1 - B4 A4 - B1 A2 - C4 A3 - C1 B2 - C3 B3 - C2 
2. kolo 14.10.2018 nedeľa A1 - B1 A4 - B4 A2 - C1 A3 - C4 B2 - C2 B3 - C3 

3. kolo 17.11.2018 sobota C1 - A4 C4 - A1 A2 - B3 A3 - B2 C2 - B4 C3 - B1 
4. kolo 18.11.2018 nedeľa C1 - A1 C4 - A4 A2 - B2 A3 - B3 C2 - B1 C3 - B4 

5. kolo 15.12.2018 sobota A1 - A4 A2 - A3 B1 - B4 B2 - B3 C1 - C4 C2 - C3 
6. kolo    16.12.2018 nedeľa A4 - A3 A1 - A2 B4 - B3 B1 - B2 C4 - C3 C1 - C2 

7. kolo 03.02.2019 nedeľa A2 - A4 A3 - A1 B2 - B4 B3 - B1 C2 - C4 C3 - C1 

8. kolo 02.03.2019 sobota A1 - C3 A4 - C2 B1 - A3 B4 - A2 C1 - B3 C4 - B2 
9. kolo    03.03.2019 nedeľa A1 - C2 A4 - C3 B1 - A2 B4 - A3 C1 - B2 C4 - B3 

10. kolo    06.04.2019 sobota B1 - C4 B4 - C1 B2 - A4 B3 - A1 C2 - A3 C3 - A2 
11. kolo    07.04.2019 nedeľa B1 - C1 B4 - C4 B2 - A1 B3 - A4 C2 - A2 C3 - A3 
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Pri úhrade vkladu do súťaže na účet SŠZ uveďte variabilný symbol v tvare XXXXX0522, kde XXXXX je 5-
miestne číslo klubu v matrike SŠZ, prípadne do poznámky uveďte názov súťaže a družstva. 
 
V prihláške treba uviesť: názov družstva, adresu hracej miestnosti, priezvisko, meno, adresu a kontaktné 
údaje (číslo telefónu, e-mailovú adresu) organizačného pracovníka a jeho zástupcu; návrh aspoň dvoch 
kvalifikovaných rozhodcov s platnou licenciou FIDE na domáce zápasy a ich e-mailové adresy.  
Prosím nahlasovať rozhodcov, s ktorými ste sa dohodli, že Vám budú rozhodovať. Pokiaľ majú 
navrhovaní rozhodcovia nejaké obmedzenia, prosím uviesť tieto skutočnosti. Je možné uviesť aj 
rozhodcov bez licencie FIDE v prípade, že ju budú mať do termínu žrebovania vybavenú. Ak družstvo 
neuvedie žiadneho rozhodcu, nomináciu rozhodcov na jeho domáce stretnutia zabezpečí Komisia 
rozhodcov SŠZ. 

Adresa sekretariátu SŠZ : 
Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky      
tel.: 0903 363 993 e-mail: sekretariat@chess.sk 
účet SŠZ: SK54 8330 0000 0026 0093 2871 
BIC/SWIFT: FIOZSKBA 

 

8. Súpisky, doklady hráčov v súťaži: 
Súpisku vyplnenú a zostavenú v zmysle platného Súťažného poriadku družstiev (článok 5. Povinnosti 
družstva) je nutné zaslať e-mailom v termíne do 15.9.2018. Na súpiske uveďte:  
priezvisko, meno, registračné číslo hráča, dátum narodenia, aktuálny rating FIDE/LOK, číslo licencie. 
Pre zostavenie súpisiek sú rozhodujúce ratingy platné k 1.9.2018. 

 Na súpiske družstva môžu byť uvedení členovia klubu, ktorí majú zaplatený hráčsky poplatok na rok 
2018, naturalizovaní cudzinci, držitelia licencií SŠZ a držitelia licencií pre hráča inej šachovej federácie.  

Dokladom totožnosti hráča v súťaži je občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, členský 
preukaz SŠZ. Družstvo môže pre súťaž využívať fotokópiu dokladov totožnosti overenú riaditeľom 
súťaže. Bez hodnoverného dokladu totožnosti rozhodca nemusí povoliť nastúpenie hráča na zápas, 
pokiaľ ho nepozná. 

 

9. Žrebovanie:  

Žrebovanie sa uskutoční elektronicky, pomocou algoritmu Petra Falťana, po prijatí všetkých prihlášok a 
zvolených čísiel. žrebovanie vykoná riaditeľ súťaže okamžite po prijatí prihlášok, zvolených čísel 
a realizovaní vkladov od všetkých družstiev. Pre účely žrebovania sú účastníci zoradení podľa 
umiestnenia v predchádzajúcom ročníku tak, že na 1.mieste je družstvo, ktoré vypadlo z vyššej súťaže a 
na posledných miestach sú postupujúci z nižších 3. líg B1 a B2. Písmená A,B,C a čísla 1,2,3,4 budú 
družstvám pridelené algoritmom (pomocou čísel náhodne zvolených družstvami z radu 11 až 19) a podľa 
umiestnenia do štvoríc a dvojíc. 

 

10. Tempo hry:  

90 minút na 40 ťahov + 30 minút do konca partie + 30 sekúnd na každý ťah od 1. ťahu. 

 

11. Postup, zostup:  
Do 1.ligy Západ postupuje víťazné družstvo, zo súťaže vypadáva posledné družstvo a navyše toľko 
družstiev, koľko vypadne z 1.ligy Západ do 2.ligy B.  
 

12. Ceny:  1. miesto: 180 €, 2. miesto: 140 €,  3. miesto: 95 €,  4. miesto: 55 € 

 

13. Začiatok stretnutia:  

Stretnutia sa začínajú v sobotu i v nedeľu o 1000 hodine. V stretnutiach majú hostia právo o posunutie 

začiatku  1 hodina. Čakacia doba na príchod družstva je stanovená na 1,5 hodiny. Čakacia doba na 
príchod hráča k partii je 1 hodina..Stretnutia posledného kola sa začínajú podľa rozpisu, nie je dovolené 
predohrávanie alebo posun začiatku. 
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14. Hlásenie výsledkov a zápisy partií:  

Okrem spôsobu, ktorý je stanovený v Súťažnom poriadku, nahlási organizačný pracovník domáceho 
družstva výsledok po jednotlivých šachovniciach a meno rozhodcu do 18:00 hod. v deň ukončenia 
stretnutia riaditeľovi súťaže osobne, telefonicky, sms-správou (stačí skrátene, ale jednoznačne) alebo e-
mailom (do kópie je vhodné uviesť aj organizačného pracovníka súpera).  

Zápisy partií v elektronickej forme (najlepšie vo formáte PGN) treba zaslať do 7 dní od skončenia kola 
riaditeľovi súťaže. Domáci klub archivuje originály partiárov (sada domácich i hostí) a po žiadosti 
riaditeľa súťaže mu ich zašle. 

 

15. Poplatky, pokuty:  
Výška poplatkov a pokút je uvedená v Sadzobníku poplatkov a pokút (SPD, platné znenie k 5.8.2017). 
Pokuty udeľuje (v súlade so Sadzobníkom poplatkov a pokút) a závažnosť dôvodu posudzuje vždy 
riaditeľ súťaže. Pokuty sa uhrádzajú výlučne na účet SŠZ, IBAN: SK54 8330 0000 0026 0093 2871, 
BIC/SWIFT: FIOZSKBA, termín na zaplatenie pokuty je 14 dní po vydaní Spravodajcu. Po neuhradení 
v tomto termíne sa pokuta zvyšuje na dvojnásobok, termín zaplatenia je ďalších 14 dní. Po neuhradení 
pokuty ani v predĺženom termíne sa pozastavuje činnosť družstva. Družstvo zaplatí pokutu na účet SŠZ 
s variabilným symbolom prideleným riaditeľom súťaže a oznámi riaditeľovi súťaže a sekretariátu SŠZ 
spôsob a dátum úhrady. 
Pripomienky a námietky ku skutočnostiam stretnutia uvedené v Zápise o stretnutí rieši riaditeľ súťaže. 
Organizačný pracovník družstva má právo podať protest (aj proti rozhodnutiu riaditeľa súťaže) ŠTK SŠZ 
s uvedením dôvodu, v zmysle bodu 9 SPD. 

 

16. Zákazy:  
Je zakázaný vstup do hracieho priestoru s mobilným telefónom alebo iným elektronickým 
komunikačným prostriedkom (v zmysle pravidiel FIDE). 
Je zakázané nastúpenie hráča na stretnutie pod vplyvom alkoholu. Hráč nesmie počas neskončenej 
partie konzumovať alkohol. Nehrajúci kapitán počas celého stretnutia – do skončenia poslednej partie. 
Počas celého stretnutia je zákaz fajčenia a konzumácie alkoholu v mieste konania hry. 
ŠTK vyžaduje nekompromisný postup zo strany rozhodcov v zmysle Pravidiel FIDE od napomenutia až po 
vyhlásenie partie za prehratú v prípade porušenia článku 11 Pravidiel FIDE. 
 

17. Rozhodcovia: 
Rozhodcov deleguje komisia rozhodcov SŠZ. Rozhodcovia 2. ligy musia mať minimálne kvalifikáciu 
rozhodcu 2.triedy a licenciu FIDE. Domáci klub je povinný vyplatiť rozhodcovi odmenu 19 € (- 19 % daň 
a prípadné odvody) + cestovné a stravné (pokiaľ dôjde k jej úprave, tak upravenú výšku odmeny). Nárok 
na cestovné a stravné vzniká len vtedy, ak rozhodca rozhoduje mimo miesta bydliska. 

 

18. Náhradný rozhodca: 
Delegovaný rozhodca uvedený v úvodnom spravodajcovi môže z dôvodu nastúpenia na stretnutie 
zabezpečiť iného rozhodcu, ktorý je uvedený v zozname rozhodcov pre 2. ligu. Je však povinný túto 
skutočnosť oznámiť organizačnému pracovníkovi domáceho družstva a riaditeľovi súťaže. Pri 
nenastúpení náhradného rozhodcu k rozhodovaniu stretnutia nemôže delegovaný rozhodca hrať. 

Hráč môže rozhodovať stretnutie len v prípadoch uvedených v článku 8.4. Súťažného poriadku družstiev. 

 

19. Delegát:  

Na stretnutie môže byť vyslaný delegát SŠZ na základe požiadavky niektorého družstva alebo 
rozhodnutím riaditeľa súťaže. Delegáta vysiela riaditeľ súťaže. Delegát sa na stretnutí preukáže 
delegačkou. Rozhodca uvedie o účasti delegáta na stretnutí záznam do zápisu o stretnutí. Delegát podá 
správu o stretnutí riaditeľovi súťaže. Náklady na účasť delegáta hradí SŠZ. 

 

20. Pokyny rozhodcom od komisie rozhodcov SŠZ: 
Rozhodujte čestne a objektívne, nedovoľte kaučovanie silných hráčov. 
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Rozhodca je povinný mať pri rozhodovaní aktuálne Pravidlá šachu FIDE a Súťažný poriadok družstiev. 
Ostatné je povinný poskytnúť rozhodcovi domáci oddiel. Rozhodcom sa odporúča informovať stručne o 
uplatňovaní Pravidiel FIDE.  
Rozhodcovi vyplatí náležitosti domáci klub. Ak rozhodca nie je z miesta zápasu, patrí mu tiež cestovné a 
diéty. Nevyplatenie treba uviesť do Zápisu o stretnutí - riaditeľ súťaže vyvodí dôsledky za nedodržanie 
Súťažného poriadku družstiev. 
Žiadam rozhodcov, aby nekompromisným postojom voči požívaniu alkoholických nápojov a iným 
rušivým vplyvom predchádzali problémom. Majú oporu v pravidlách FIDE a v právomociach podľa tohto 
rozpisu. Upozornite na vypnutie mobilných telefónov. V mimoriadnych prípadoch môžete povoliť 
mobilný telefón v tichom móde (musí byť uložený tak aby nerušil zvukom, svetlom, vibráciami). Túto 
skutočnosť uvediete v Zápise o stretnutí a dozriete, aby toto komunikačné zariadenie nebolo zneužité. 
Komisia rozhodcov má záujem na nastupovaní rozhodcov podľa nominácie. Delegovaný rozhodca 
uvedený v úvodnom spravodajcovi môže z dôvodu nastúpenia na stretnutie zabezpečiť iného rozhodcu, 
ktorý je uvedený v zozname rozhodcov pre 2. ligu. Pri nenastúpení náhradného rozhodcu 
k rozhodovaniu stretnutia nemôže delegovaný rozhodca hrať. Hráč môže rozhodovať stretnutie len 
v prípadoch uvedených v článku 8.4. Súťažného poriadku. Ak to bude nutné, doplním zoznam o 
vyžiadaných kvalifikovaných rozhodcov. 
Prosím rozhodcov, aby dôsledne trvali na dopísaní ťahov a odobrali čitateľný originál partiárov od oboch 
hráčov. Na každom partiári majú byť uvedené mená hráčov, dátum, číslo kola a poradie šachovnice. 
Do Zápisu o stretnutí sa odporúča uviesť: čas začatia a ukončenia stretnutia, označiť „K“ kapitánov, „LA“, 
resp. „LB“ licenčných hráčov, ”N” naturalizovaných hráčov, nastúpenie bez dokladu totožnosti, 
potrestanie hráčov, nevyplatenie finančných náhrad, návrhy. 
Kapitánov družstiev upozorňujem na ich povinnosť vyjadriť sa k výkonu rozhodcu. Aktuálne 
spravodajstvo zo súťaže môžete nájsť na web stránkach www.chess.sk a www.chess-results.com. 
Aktuálnosť bude závisieť od toho, či OP budú dôsledne nahlasovať výsledky zápasov aj po šachovniciach. 

V prípade sporu informujte o podstate sporu predsedu KR. 

 

21. Výklad pravidiel FIDE ohľadom elektronických komunikačných prostriedkov pre súťaže SŠZ:  
Je prísne zakázané, aby hráč používal počas zápasu mobilný telefón alebo iné elektronické komunikačné 
zariadenie (ďalej ako EKZ), nesmie ho mať zapnuté (ani v tichom alebo vibračnom móde). Rovnako je 
prísne zakázané, aby hráč mal pri sebe dané zariadenia, a to bez ohľadu na to, či sú v zapnutom alebo 
vypnutom móde (je prísne zakázané ich mať napr. vo vrecku nohavíc alebo v kabáte). Porušenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností sa sankcionuje prehrou partie hráča, ktorý sa previnil. 
Odporúča sa hráčom, ak si so sebou prinesú na zápas mobilný telefón alebo EKZ, aby si ich vypnuté 
odložili do tašky, ruksaku alebo kabelky, ktorú si ale musia odložiť v hracej miestnosti a nesmú danú vec, 
v ktorej si odložili svoj mobil, resp. iné EKZ odnášať počas celého zápasu z hracej miestnosti a ani mobil 
alebo EKZ počas zápasu z danej veci vyberať. 
Rozhodca je povinný pred otvorením zápasu informovať hráčov o ich povinnosti mať mobil alebo EKZ 
nielen vypnuté ale rovnako o ich povinnosti ho nemať pri sebe (odložený na stole, pri sebe vo vrecku 
oblečenia), rovnako tak o sankcii – prehra partie. Rozhodca je povinný sankcionovať hráča, ktorý sa 
previní prehrou partie, nemôže uložiť miernejší trest. 
Rozhodca je oprávnený umožniť hráčovi, ktorý ho o to požiada pred otvorením stretnutia s uvedením 
dôležitého dôvodu, mať zapnutý mobil v tichom režime a informuje o tom aj súpera. Takýto mobil bude 
odložený na stolíku rozhodcu, resp. na ním určenom mieste, pričom hráč môže použiť mobil (vrátane 
skontrolovania si zmeškaných hovorov, resp. prijatých SMS správ alebo e-mailov) len v prítomnosti 
rozhodcu. Hráč si odkladá takýto mobil u rozhodcu na vlastnú zodpovednosť. 

 
 
V Prievidzi 15.08.2018 

Martin Dobrotka, 
 riaditeľ 2. ligy B 

http://www.ucimsahratsach.sk/

