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Preambula 

 
Cieľom súťaže upravenej týmto štatútom je vytvoriť trvalo fungujúce prestížne podujatie, ktoré 
oživí šachový život na jednotlivých okresných úrovniach a zároveň bude motivovať hráčov v úsilí 
o dosiahnutie najcennejšieho titulu v Nitrianskom kraji pre daný rok.  
 
Cieľom je tiež zaangažovať na okresných úrovniach, čo najširší počet hráčov zúčastnených na tejto 
súťaži, osobitne s ohľadom na mládež.  
 
Titul Majstra Nitrianskeho kraja v šachu má v sebe niesť váhu a dôstojnosť k náročnosti na jeho 
nadobudnutie spomedzi výberu najlepších hráčov v každom okrese Nitrianskeho kraja.  
 
Cieľom Šachového zväzu Nitrianskeho kraja je napomáhať rozvoju a propagácii súťaže po 
materiálnej a organizačnej stránke v spolupráci s organizátormi okresných preborov 
a organizátorom krajských majstrovstiev, aby tak spoločne šírili dobré meno súťaže, hráčov 
a ŠZNK v záujme o pozdvihnutie spoločenskej úrovne šachu v kraji, ako aj vytváranie pôdy pre 
získavanie ďalších zdrojov do klubov na území kraja a ŠZNK. 
 

§1 
Definície štatútu 

1. Súťažou je systém a súhrn všetkých okresných preborov a krajských majstrovstiev 
v danom súťažnom roku v zmysle tohto Štatútu. 

2. Zverejnenie je publikovanie informácií o súťaži na webovom sídle Šachového zväzu 
Nitrianskeho kraja (ďalej len „ŠZNK“). 

3. Okresný hráč je hráč/ka s klubovou príslušnosťou a/alebo trvalým bydliskom obce, 
ktorá je na území jednotlivého okresu patriaceho do územia Nitrianskeho kraja. 
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4. Okres je územím vymedzeným v súlade s územno-správnym usporiadaním Slovenskej 
republiky v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

§2 
Technické podmienky súťaže 

1. Pokiaľ sa nestanovuje v tomto Štatúte inak, na súťaž sa vzťahuje platné a účinné znenie 
Pravidiel FIDE, Handbookov FIDE a Súťažného poriadku jednotlivcov SŠZ, voči, ktorému 
má prednosť obdobný predpis vydaný ŠZNK, vrátane ich príloh a doplnení. 

2. Partie odohrané v rámci súťaže sa zasielajú na ratingovanie FIDE, prípadne FIDE Rapid 
ratingovanie, pokiaľ to účasť registrovaných hráčov umožňuje. 

3. V súťaži sa uplatňuje príloha G Pravidiel FIDE v plnom rozsahu. 
4. Voči rozhodnutiam rozhodcu alebo organizátora je možné podať odvolanie v písomnej 

podobe odvolacej komisii okresného preboru/krajských majstrovstiev do 5 minút od 
skončenia hracieho kola a voči nemu je možné sa odvolať na vyššom stupni Výkonnému 
výboru ŠZNK (ďalej len „VV ŠZNK“) do 3 pracovných dní od uskutočnenia namietaného 
rozhodnutia. Súčasťou odvolacej komisie, ktorá sa volí pred začiatkom podujatia, nesmie 
byť osoba, ktorá o veci rozhodla v nižšom stupni, ani osoba, ktorá by mohla byť na 
výsledku rozhodnutia priamo zaujatá. Na tento účel je vhodné pred začiatkom podujatia 
zvoliť aj náhradníkov odvolacej komisie. Rozhodnutie musí byť pre svoju platnosť 
a účinnosť písomne zdôvodnené, vrátane odkazu na pravidlo na základe, ktorého sa 
rozhodlo. 

5. Tempo hry pre okresné prebory je aspoň 2x 15 minút (vrátane možnosti využitia 
fisherovho tempa hry s prídavkom času za vykonaný ťah, aspoň 2x 10 min. + 5 sek/ťah), 
pokiaľ pred daným ročníkom súťaže nerozhodne VV ŠZNK inak. 

6. Tempo hry pre krajské majstrovstvá je aspoň 2x 15 minút (vrátane možnosti využitia 
fisherovho tempa hry s prídavkom času za vykonaný ťah, aspoň 2x 10 min. + 5 sek/ťah), 
pokiaľ pred daným ročníkom súťaže nerozhodne VV ŠZNK inak. 

7. V otvorených turnajoch hraných švajčiarskym systémom, ktoré sú súčasťou súťaže 
rozhoduje o poradí hráčov 1. Počet bodov z partií 2. Stredný Buchholz 3. Buchholz 4. Počet 
výhier 5.  Vzájomné partie 6. Doplnková blesková partia, ktorej pravidlá určí organizátor 
podujatia  

8. V uzatvorených turnajoch hraných systémoch každý s každým, ktoré sú súčasťou súťaže 
rozhoduje o poradí hráčov 1. Počet bodov z partií 2. Počet výhier 3. Vzájomné partie 4. 
Sonnen-Berger 5. Doplnková blesková partia, ktorej pravidlá určí organizátor podujatia. 

9. Počet kôl v otvorených turnajoch hraných švajčiarskym systémom je v prípadoch účasti 
menšej ako 30 hráčov aspoň 7 kôl, v ostatných prípadoch aspoň 9 kôl. 

10. Okresné prebory prebiehajú od 1. apríla do 31. júla daného roku. Krajské majstrovstvá sa 
uskutočnia obvykle v termíne od 1. augusta do 15. októbra daného roku, ak VV ŠZNK 
neurčí inak. 

11. Uzávierka konkurzu na usporiadanie krajských majstrovstiev je do 30. júna daného roku. 
O organizátorovi krajských majstrovstiev rozhodne VV ŠZNK do 15. júla daného roku. 

 

§3 
Okresný prebor 

1. Okresný prebor je prvým stupňom súťaže a je turnajom hráčov, ktorých klubová 
príslušnosť a/alebo trvalé bydlisko je na území daného okresu patriaceho do územia 
Nitrianskeho kraja (ďalej len „okresní hráči“). Okresného preboru sa môžu zúčastniť aj iní 
hráči, vyhodnocovaní na účely postupu v súťaži do vyššieho stupňa však sú iba hráči, 
ktorým je turnaj určený v prvej vete tohto ustanovenia. 
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2. Hráč, ktorý má trvalé bydlisko a klubovú príslušnosť pre dva rôzne okresy v Nitrianskom 
kraji musí v prihláške na okresné kolo najmenej 3 dni vopred určiť, či chce byť pre tento 
okres kvalifikovaný. Kvalifikovať sa môže iba v jednom okresnom kole, v druhom 
okresnom kole už hrá turnaj bez možnosti kvalifikovania. Ak si hráč preukázateľne neurčí, 
ktorý okres si vybral, bude za jeho kvalifikačný turnaj z týchto dvoch považovaný turnaj, 
ktorého sa zúčastnil skôr. 

3. Prví traja najlepšie umiestnení okresní hráči v rámci celkového poradia jednotlivého 
okresného preboru získavajú právo postupu na krajské majstrovstvá. Ďalší umiestnení 
okresní hráči v rámci celkového poradia sa stávajú náhradníkmi postupujúcich. Najlepšie 
umiestnený okresný hráč v rámci okresného preboru získava titul Majster okresu pre 
daný rok. 

4. Organizátorom okresného preboru je klub, ktorý má v danom okrese najvyšší počet 
hráčov v matrike SŠZ, pokiaľ VV ŠZNK nerozhodne inak. 

5. Okresný prebor sa organizuje iba v okresoch, kde je najmenej 10 hráčov registrovaných 
v klube/och s územnou príslušnosťou k danému okresu. 

§4 
Krajské majstrovstvá 

1. Krajské majstrovstvá sú vrcholom súťaže. 
2. Účastníkmi krajských majstrovstiev sú prví traja najlepšie umiestnení okresní hráči 

z jednotlivých okresných preborov, resp. ich náhradníci. 
3. Účasť na krajských majstrovstvách musia účastníci záväzne potvrdiť najmenej 14 dní pred 

dátumom konania krajských majstrovstiev tak, aby mohli byť v prípade absencie hráčov 
s právom postupu pozvaní ich náhradníci. 

4. ŠZNK má právo doplniť medzi účastníkov 3 až 5 ďalších hráčov, ktorí spĺňajú kritériá 
okresného hráča, na divokú kartu, najmä spomedzi talentovanej mládeže a žien. Žiadosť 
o divokú kartu musí byť podaná hráčom alebo jeho zákonným zástupcom, resp. vedúcim 
predstaviteľom klubu, ku ktorému má daný hráč príslušnosť mailom členom VV ŠZNK do 
3 dní od ukončenia termínu pre konanie posledného okresného preboru v danom roku. 
V žiadosti sa uvádza rating, popis osobného rastu hráča a zdôvodnenie žiadosti.  
VV ŠZNK rozhodne najneskôr 10 dní pred konaním krajských majstrovstiev o udelení 
divokej karty. Organizátor krajských majstrovstiev má právo doplniť medzi účastníkov 1 
ďalšieho hráča na divokú kartu, ktorý spĺňa kritéria okresného hráča, z ktoréhokoľvek 
okresu. 

5. Víťaz krajských majstrovstiev získava titul Majstra Nitrianskeho kraja v šachu pre daný 
rok. Druhý v poradí sa stáva Vicemajstrom Nitrianskeho kraja v šachu pre daný rok. 

§5 
Financovanie súťaže 

1. Súťaž je financovaná zo štartovného, dotácií samospráv, sponzorských príspevkov 
a dotáciami zo ŠZNK.  

2. Organizátor vyberá štartovný poplatok v oboch úrovniach súťaže. V prípade mládeže do 
18 rokov (rozhoduje ročník narodenia), žien, seniorov nad 60 rokov vrátane (rozhoduje 
ročník narodenia) a ZŤP sa vyberá maximálne 70% štartovného poplatku.   

3. Dotácia ŠZNK na zabezpečenie cien pre okresné prebory je vo výške 40 € (fixná zložka 
dotácie) + 0,70 € za každého zúčastneného hráča z príslušného okresu, pre ktorý sa 
okresný prebor uskutočňuje (okrem hráčov mladších ako 18 rokov a hráčiek) a 1,20 € za 
každého zúčastneného hráča mladšieho ako 18 rokov (rozhoduje ročník narodenia) 
z príslušného okresu, pre ktorý sa okresný prebor uskutočňuje a každej hráčky 
z príslušného okresu, pre ktorý sa okresný prebor uskutočňuje (prvá variabilná zložka 
dotácie) + 15 € za zabezpečenie propagačných správ v lokálnych médiách o okresnom 
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prebore a na webovej stránke ŠZNK a webovej stránke SŠZ do 10 dní od uskutočnenia 
podujatia (druhá variabilná zložka dotácie). 

4. Dotácia ŠZNK na zabezpečenie cien a organizáciu podujatia pre krajské majstrovstvá je vo 
výške 210 € (fixná zložka dotácie) + 35 € za zabezpečenie propagačných správ v lokálnych 
médiách o krajských majstrovstvách a na webovej stránke ŠZNK a webovej stránke SŠZ do 
10 dní od uskutočnenia podujatia (druhá variabilná zložka) + 15 € za zabezpečenie 
propagačných správ v celoslovenských médiách o krajských majstrovstvách do 10 dní od 
uskutočnenia podujatia (druhá variabilná zložka). 

5. Cenový fond na krajských majstrovstvách je určený minimálne v tomto rozsahu: 1. miesto 
120 €, 2. miesto 80 €, 3. miesto 60 € a diplomy a medaile. 

6. ŠZNK zabezpečí pre majstra kraja víťazný pohár. 
7. Predpokladané náklady ŠZNK na organizovanie súťaže sú do výšky 785 € ročne. 
8. Pravidlá dotácií zo ŠZNK môžu byť rozhodnutím VV ŠZNK pre daný rok zmenené. 
9. ŠZNK sa každoročne bude aktívne usilovať získavať prostriedky zo samosprávy a zo 

súkromného sektoru na zabezpečovanie financovania podujatia zapájaním sa do výziev 
organizovaných týmito subjektami, resp. ďalšími žiadosťami. 

§6 
Propagovanie súťaže 

1. Organizátor okresného preboru alebo krajských majstrovstiev je povinný propagovať 
podujatie v lokálnych médiách a poskytnúť ŠZNK prehľad o médiách, v ktorých boli 
správy publikované. 

2. Organizátor má povinnosť z priebehu podujatia vyhotoviť a poskytnúť ŠZNK plnú  
dispozíciu s fotografiami a krátkymi videozáznamami, a to najmä, avšak nielen 
z odovzdávania cien najlepším hráčom a najlepšie umiestneným okresným hráčom, ako aj 
krátku správu o priebehu podujatia, ktorá bude slúžiť na zverejnenie. 

3. Hráči zúčastnení na okresnom prebore alebo krajských majstrovstvách súhlasia svojou 
účasťou na súťaži s použitím záznamov ich podobizne a práv spojených s ich osobnosťou, 
ktoré budú primerane a vhodne použité na propagačné účely súťaže a ŠZNK.  

4. Fotografovia a kameramani majú právo robiť na týchto podujatiach snímky a záznamy za 
podmienky, že ŠZNK môže voľne disponovať s takto vytvorenými snímkami a záznamami 
s uvedením mena ich autora, ak je známe.  

5. Najlepšie umiestnení hráči súťaže poskytnú organizátorovi, resp. ŠZNK súčinnosť pri 
propagácii súťaže a ŠZNK, najmä pri organizovaní tlačových besied a ďalších 
propagačných aktivít. 

§7 
Záverečné ustanovenia 

1. Štatút bol schválený VV ŠZNK dňa 12. apríla 2017 uznesením VV ŠZNK č. U-01-2017 
a nadobúda účinnosť od 15. apríla 2017. 

2. Do doby pokým nebude sprevádzkovaná nová podoba webstránky ŠZNK sa nevyžaduje 
zverejnenie správ z podujatí na tejto webstránke. 

Vypracoval: 
 

________________________________ 
Mgr. Ing. Alexander Riabov 

      Predseda ŠTK VV ŠZNK 
 
   _______________________________ 

                       Ing. Štefan Blaho 
         Predseda ŠZNK 


