
Topoľčiansky šachový klub 
 

v spolupráci so Šachovým zväzom Nitrianskeho kraja 
 

organizuje 
 

 

Termín:    27. a 28. mája 2017 (sobota a nedeľa) 

Miesto:     Topoľčany – ZŠ Gogoľova 2143/7 

Kontakt:   Alexander Riabov – 0911 478 959 / 0908 655 317 alebo riabov@chess.sk   
 

Prihláška: Do 20. mája 2017 (sobota)  
 

Lektor:      Ladislav Šipeky (FIDE arbiter a ústredný rozhodca SŠZ) 

       Vladimír Puchart (FIDE arbiter a prekladateľ nových Pravidiel FIDE od 1.7.2017) 
 

Program:  27. 5. 2017  08:45-09:15 - Prezentácia 

  09:15-09:30 - Otvorenie 

  09:30-12:00 - Pravidlá šachu FIDE  

  12:00-13:00 - Obedná prestávka 

  13:00-14:00 – Diskusia o usporiadaní 4. ligy v NR kraji 

  14:00-15:30 - Pravidlá šachu FIDE + diskusia 

  15:30-15:40 - Prestávka 

  15:40-17:00 - Súťažný poriadok družstiev + diskusia 

  17:00-17:10 - Prestávka 

  17:10-18:00 - Súťažný poriadok jednotlivcov + diskusia 

  18:00- 19:45 – Test a vyhodnotenie (2. a 3. trieda) 
  

 28. 5. 2017  09:30-10:00 - Rozhodcovský poriadok a Rozhodcovské tituly 

  10:00-10:30 - Švajčiarsky systém 

  10:30-11:00 - Pomocné kritériá pri rovnosti bodov 

  11:00-11:15 - Prestávka 

  11:15-12:15 - Klasifikačný poriadok a hráčske tituly 

  12:15-13:15 - Elektronické hodiny 

  13:15-14:15 - Obedná prestávka 

  14:15-16:30 - Swiss-Manager 

  16:30-16:45 - Prestávka 

  16:45-18:30 - Test a vyhodnotenie (1. trieda, resp. aj 2. a 3. tr.) 

 

Vklad:    3. trieda .................. 8 € 

2. trieda ................ 11 € 

1. trieda ................ 13 € 

Seminár* ...............  8 € 

Bez testovania** .... 6 € 

 

mailto:riabov@chess.sk


Odporúča sa účastníkom, aby so sebou mali materiály, ktoré budú môcť používať pri vypĺňaní testov (najmä 

Pravidlá šachu FIDE, súťažný poriadok a iné). Najdôležitejšie preberané dokumenty nájdete na www.chess.sk - 

http://chess.sk/index.php?str=dokumenty ***.  

Účastníci môžu používať vlastné el. zariadenia, či už počas prednášok a diskusií, ako aj pri testovaní (Wi-Fi 

pripojenie nebude k dispozícii). 

Občerstvenie, ubytovanie a cestovné si účastníci zabezpečujú sami. 

* Seminár – predĺženie platnosti triedy o ďalších 5 rokov. 

** Účastník prednášok, ktorý nebude testovaný, nedostane 1., 2., 3. rozhodcovskú triedu, prípadne mu 

nebude predĺžená platnosť rozhodcovskej triedy. 

*** Dôrazne odporúčame dopredu preštudovať materiály. 

 

Účastník, ktorý chce nadobudnúť vyššiu triedu, akú má alebo predĺžiť platnosť súčasnej triedy, resp. účastník, 

ktorý chce nadobudnúť 3. triedu, si platí poplatok za absolvovanie semináru a aj za vykonanie testov pre danú 

triedu. 

 

Účastníci, ktorí chcú nadobudnúť iba 2. a 3. triedu majú právo sa zúčastniť aj druhého dňa semináru. Majú však 

povinnosť absolvovať sobotňajšie školenie. 

 

Na školenie o elektronických hodinách budú k dispozícii hodiny DGT XL a DGT 2010. Ak máte záujem aj o iný 

typ, prineste si ho so sebou. Ideálne je vziať si so sebou aj priamo svoje hodiny, ktoré v klube využívate. 

 

Mapa miesta školenia: 
 

 
 

 
Google mapa: https://goo.gl/maps/ZBGrmCDdQPq  
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