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5. liga skupina C 12 2016/2017 

 

Rozpis súťaže 
  

 

Všeobecné ustanovenia  
VV Liptovského šachového zväzu z poverenia Krajského šachového zväzu Žilina vypisuje 

súťaž 5-členných družstiev regiónov Liptova a Oravy v praktickom šachu pre rok 2016/2017. 

Súťaž sa hrá podľa Pravidiel FIDE 2014 a podľa Súťažného poriadku pre majstrovské súťaže 

družstiev v praktickom šachu platného od 1.7.2016 

http://www.chess.sk/download/dokumenty/1467299707SPD_SSZ20160701.pdf  

s odchýlkami podľa ustanovení Rozpisu súťaže.  

Individuálne výsledky sa zasielajú na zápočet FIDE (mesačne) a LOK SR (k 1.5.2017).  

Riadiacim orgánom súťaže je VV LŠZ. Číslo účtu LŠZ pre úhradu poplatkov 

súvisiacich so štartom v súťaži je 14832342/0200 VÚB Liptovský Mikuláš,  

IBAN: SK20 0200 0000 0000 1483 2342  
 

Riaditeľ súťaže : 

Karol Pekár, 033 01 Liptovský Hrádok, Prekážka 725/17, tel. doma: 044-5221587, tel. mobil 

0903-804176,  

E-maily riaditeľa súťaže : pekar.karol@imafex.sk; pekar@chess.sk  

 

Rozpis termínov:  9.10.2016, 23.10., 13.11., 4.12., 15.1.2017, 29.1., 12.2., 5.3., 26.3.2017. 

 

Vklad do súťaže: 10 EUR 

 

Cenový fond:    30 EUR, 20 EUR, 10 EUR 

 

Postup a zostup: Do 4.ligy C12 postupujú družstvá umiestnené na prvých dvoch miestach, 

v prípade nevyužitia práva postupu resp. uvoľnenia miesta v 4.lige C12 aj ďalšie družstvá 

v poradí podľa umiestnenia. 
 

Technické ustanovenia  

 

Systém hry: Súťaž sa hrá klasickým systémom pre 10 družstiev jednokolovo každý 

s každým podľa vyžrebovania. Domáci majú biele figúrky na nepárnych šachovniciach. 

 

Začiatok stretnutia: Stretnutia sa hrajú v nedeľu od  9.30 hod. Čakacia doba na príchod 

družstva v prípade mimoriadnej udalosti je stanovená na 2 hodiny. Z dôvodu znenia stále 

platných Pravidiel FIDE článok 6.7.a je týmto rozpisom stanovená čakacia doba na 

neprítomného hráča na 1 hodinu od rozpisom stanoveného (alebo v mimoriadnych situáciách 

rozhodcom zmeneného) začiatku stretnutia.  

 

Tempo hry:  40 ťahov za 1,5 hodiny a 30 minút na dohratie partie s pridávaním 30 sekúnd 

pre hráča metódou Fischer na vykonanie ťahu počínajúc prvým ťahom. Pri použití tohto 

tempa sú hráči povinní zapisovať všetky ťahy. Pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nie je možné 

odohrať všetky partie stretnutia s elektronickými hodinami s uvedeným tempom, hrajú sa 

všetky partie stretnutia tempom bez pridávania času 40 ťahov/ 2 hodiny a ostatné ťahy za 1 

hodinu, v závere partie podľa ustanovení Prílohy G Pravidiel FIDE. 

 

Hlásenie výsledkov:  Organizačný pracovník domáceho družstva nahlási výsledok v nedeľu 

večer telefonicky resp. formou SMS riaditeľovi súťaže do 18.00 hod. Zoskenované resp. 
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odfotené Zápisy o stretnutí resp. originály papierovej verzie zápisu sa posielajú najneskôr 

v pondelok do 09.00 hod. na mailovú, resp. korešpondenčnú adresu riaditeľa. Výsledky sa 

pribežne zverejňujú na  http://chess-results.com/tnr239122.aspx?lan=4  

 

Zákazy: Je zakázané prinášať mobilné telefóny a iné elektronické komunikačné zariadenia 

do hracích priestorov.  

 

Aplikácia pravidla týkajúceho sa zákazu elektronických komunikačných prostriedkov 

(ďalej v skratke EKP) : 

 

a) Ak rozhodca vidí, že hráč má u seba EKP a existuje akékoľvek podozrenie z podvádzania – 

vyhlásenie partie za prehratú. Napríklad hráč zreteľne má EKP pri sebe (voľne položený v 

dosahu, zreteľne vo vrecku nohavíc, košele a pod.) 

b) Ak EKP vydá zvuk (napr. uložené v taške mimo dosah hráča, kabáte na vešiaku a pod.), ale 

neexistuje podozrenie z pokusu o podvádzanie, vyzvete hráča zariadenie vypnúť a odložiť. 

Túto skutočnosť je nutné uviesť do zápisu o stretnutí. Riaditeľ súťaže v najbližšom spravodaji 

udelí družstvu, ktorého hráč sa previnil, pokutu od 5€ vyššie. 

c) Ak hráč priniesol do hracieho priestoru EKP, rozhodca upozorní hráča, aby zariadenie 

vypol (ak nie je) a odložil. 

d) Ak sa hráč previní voči zákazu EKP opakovane, ľubovoľnou kombináciou bodov a) - c) – 

vyhlásenie partie za prehratú. 

e) Rozhodca môže umožniť hráčovi mať zapnutý telefón v tichom móde mimo jeho dosah – 

napr. u rozhodcu, pokiaľ o to hráč požiada v dostatočnom predstihu pred partiou z vážnych 

dôvodov (pracovná pohotovosť, zdravotné dôvody,...). Akákoľvek manipulácia s týmto 

telefónom je možná len v prítomnosti rozhodcu. 

Možnosť rozhodcu vyzvať hráča podrobiť sa osobnej prehliadke (na prítomnosť EKP) bude 

využívaná skutočne len v prípade vážneho podozrenia z podvádzania (komunikácia o partii, 

analýza partie a pod.). Ak sa hráč odmietne podrobiť osobnej prehliadke, môže mu byť partia 

prehlásená za prehratú. 

 

Prosím rozhodcov, aby o takomto znení Rozpisu upovedomili hráčov vždy pred začiatkom 

stretnutia, aby nedochádzalo ku zbytočným sporom a zneužívaniu Pravidiel FIDE. 

 

Je zakázané nastúpenie hráča pod vplyvom alkoholu. Počas celého stretnutia je zakázaná 

konzumácia alkoholu v mieste konania hry. Evidentné porušenia tohto Pravidla uvedie 

rozhodca do Zápisu o stretnutí aj s vyjadrením obidvoch kapitánov. 

 

Tresty: 

 

Kontumačná prehra družstva                                                                             20 € 

Neobsadená šachovnica v stretnutí   

        1.š. 5€, 2.š. 4€, 3.š. 3€, 4.š. 2€, 5.š. 1€,  

Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy počas celej súťaže          5 € 

Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne          2 € 

Neodoslanie zápisu o stretnutí v stanovenom termíne         2 € 

Neuhradenie pokuty za priestupok za každý začatý týždeň meškania                  5 € 

Nesplnenie rozhodnutia riaditeľa súťaže v lehote viac ako 15 dní zastavenie činnosti družstvu. 

Opakované porušenie Súťažného poriadku alebo rozpisu súťaže  2 - 10 € podľa závažnosti. 

Klub má právo odvolať sa proti rozhodnutiu o treste  na ŠTK KV SŠZ v Žiline, doporučeným 

listom s uvedením dôvodu a uhradeným odvolacím poplatkom 17 €. 

 

V Liptovskom Hrádku 27.9.2016      Karol Pekár, riaditeľ súťaže 

 

http://chess-results.com/tnr239122.aspx?lan=4

