
       
 
 
 

               

            Vyhlasuje v spolupráci s                       

    primátorkou mesta Topoľčany  
          JUDr. Alexandrou Gieciovou 

 

         realizovaný s finančnou podporou 

        Nitrianskeho samosprávneho kraja 

         a spolufinancovaný z prostriedkov 

   Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

Majstrovstvá Slovenska mládeže  

v zrýchlenom šachu 
v kategóriách chlapcov a dievčat do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov 

 

Motto: „Pomocou šachu som si vypestoval charakter, učí objektivite, veľkým majstrom sa môže stať 

človek len vtedy, keď pozná svoje omyly, chyby a vady. Rovnako tomu je aj v živote.“ 
        A. Aljechin (4. majster sveta v šachu) 

Termín: 

11. 9. MSR družstiev mladších žiakov

12. 9. MSR družstiev starších žiakov / 12. 9. MSR v bleskovom šachu mužov a žien (pre spr. osoby) 

 13. 9. FIDE Rapid Memoriál J. Chudého (pre sprievodné osoby) 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz 

 

Garant SŠZ: Ing. Zdeněk Gregor, garant majstrovstiev Slovenska v šachu mládeže 
 

Miesto: Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany (mapa)  
 

Čas: Prezentácia  07:30 – 09:00 (prezentujte sa už 12. 9. od 14:00 – 15:00) 
 Otvorenie podujatia  09:15 – 09:30 
 1. – 3. kolo  09:30 – 12:00  
 4. kolo (kat. 14 – 20) 12:00 – 12:40 Obedná prestávka kat. 6 – 12 od 11:40 do 12:40 
 4. kolo (kat. 6 – 12)  12:30 – 13:20 Obedná prestávka kat. 14 – 20 od 12:20 – 13:20 
 5. – 7. kolo 13:20 – 15:50  
 Vyhodnotenie súťaže  16:00 – 16:15      
 

Organizačný  Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (riabov@chess.sk) 

výbor:  IA JUDr. Ivan Syrový, PhD. – hlavný rozhodca 
 IA Bc. Rastislav Diviak – zástupca hlavného rozhodcu  
 Ján Kišoň – online (www.sachovepomocky.sk) 
 Rebeka Nadzamová – spoluorganizátor 
 GM Milan Pacher – komentátor živých prenosov 
 

https://goo.gl/maps/3S34sjH7uV12
mailto:riabov@chess.sk


Právo účasti: Hráči registrovaní v SŠZ so zaplateným členským príspevkom pre rok 2020 vo vekovo ohraničených 
kategóriách, a to nasledovne: Kategória do 20 rokov – narodení 1. 1. 2000 a mladší, kategória do 18 rokov 
– narodení 1. 1. 2002 a mladší, kategória do 16 rokov – narodení 1. 1. 2004 a mladší, kategória do 14 rokov 
– narodení 1. 1. 2006 a mladší, kategória do 12 rokov – narodení 1. 1. 2008 a mladší, kategória do 10 rokov 
– narodení 1. 1. 2010 a mladší, kategória do 8 rokov – narodení 1. 1. 2012 a mladší, kategória do 6 rokov – 
narodení 1. 1. 2014 a mladší. 

 

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl hracím tempom 2x 15 min + 5 sek./ťah (Fisher) na partiu 
podľa pravidiel FIDE pre Rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov. Samostatný turnaj 
chlapcov a samostatný turnaj dievčat. V prípade počtu hráčov menej ako deväť v jednej 
kategórii sa bude hrať v tejto kategórii uzatvorený turnaj. Kategória hráčov do 6 rokov 
je zlúčená s kategóriou hráčov do 8 rokov. Výsledky sa počítajú na FIDE Rapid rating. 
Čakacia doba je 15 minút. 

 

Prihláška: Vyplnená súpiska postupujúcich (meno, dátum narodenia, meno vedúceho dozoru) 
zaslaná v elektronickej forme na riabov@chess.sk alebo cez google formulár. 
Aktualizovaný zoznam prihlásených bude zverejnený na stránkach chess-results. 
Uzávierka prihlášok je do pondelka 31. augusta 2020. Prihláška po tomto termíne je 
s príplatkom ku štartovnému 2,50 €. Informácie k prihláške aj cez 0911 478 959. 

 

Bankový účet: Štartovné a náklady ubytovania a stravy uhraďte na SK37 8330 0000 0020 0182 1504, 
SWIFT: FIOZSKBAXXX, FIO Banka, adresát: Topoľčiansky šachový klub a správa pre 
adresáta: Meno a priezvisko hráča / Názov výpravy a počet hráčov. Uhradením vkladu 
a nákladov vopred urýchľujete sebe aj organizácii proces prezentácie. Pre platby 
uhradené vopred bude vyhradený samostatný registračný stôl s rýchlym odbavením. 

 

Hodnotenie: Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje 1. Buchholz, 2. Postupové body, 3. 
Počet výhier, 4. Výsledok zo vzájomných partií alebo 5. Žreb. 

 

Ceny: Pre prvé tri miesta v každej kategórii – medaily, diplomy, vecné ceny a poháre pre 
víťazov. V kategórii chlapcov a dievčat do 20 rokov sú finančné ceny pre prvé tri miesta 
vo výške I. 40 €, II. 30 €, III. 20 €. 

 

Štartovné: 7,50 € 
 
Stravovanie:  Zabezpečené v spolupráci s jednou z najlepších reštaurácii v meste. Cena menu s 

polievkou je 5,90 €.  

 
 Bretánska zelen. polievka s cestovinou  
 1) Pečené kuracie stehno, dusená ryža, kompót 
 2) Bravčové rizoto so zeleninou, zel. obloha 
  
 Je tiež možnosť objednať si ako alternatívu 3) Hovädzo-bravčový guláš v cene 4 €. 

 
Ubytovanie: Voľbu ubytovania nahláste spolu s prihláškou riaditeľovi turnaja. 

Stredoškolský internát T. Vansovej – cena za os./noc – 10,30 € (vzdialenosť cca 150 
metrov od hracej miestnosti 

 Hotel Kopačka – cena za os./noc – 15 € (ubytovanie v dvoj a trojmiestnych izbách) (350 
m od hracej) 

 Penzión Batavya – cena za os./noc – 15 € (ubytovanie na 2,3, 4 a 5 miestnych izbách) 
350 m od hracej 

 Penzión Koruna / Hotel Félix – cena za os/noc – 30 € vzdialenosť cca 30 metrov od 
hracej miestnosti 
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Doprava:  Auto - Dve priestranné bezplatné parkoviská vo vzdialenosti 50 metrov (pred 
Kultúrnym domom a pred Stredoškolským internátom T. Vansovej). 

 Vlak – Vlaková stanica je vzdialená 7 min. chôdze od hracej miestnosti 
 Autobus – Autobusová stanica je vzdialená 7 min. chôdze od hracej miestnosti. 
 
Sprievodný   Partie budú vysielané online a vo foajé pred hracou sálou budú pre divákov 
program:  komentované šachovým veľmajstrom a bývalým majstrom SR v kategórii mužov 

Milanom Pacherom. Z komentáru a z partií bude zabezpečený živý réžiou riadený 
videoprenos s viacerými kamerami z miestnosti pre trénerov, rodičov a fanúšikov. 

  

 Veľmajster udelí aj ceny za najkrajšie partie turnaja. 
 Spoločenské hry, stolný tenis, záhradné šachy a ďalšie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu mládeže 
 

Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany 
 

S Ú P I S K A   V Ý P R A V Y - š a c h 
Zaslať najneskôr do pondelka 31. augusta 2020 

 
Názov klubu : .......................................................................................................... 
  
Kontaktné údaje: e-mail:      mobil, tel.: 
 

Por. 
číslo 

Meno a priezvisko Dátum 
narodenia: 

Kategória: Poznámka: Ubytovanie: 
Internát / 
Kopačka / 
Batavya / 
Koruna / Félix 

Obed číslo 
1) Kur. stehno 
2) Rizoto 
3) Guláš 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 Meno a priezvisko: Kontakty (email, 
mobil) 

Ubytovanie: 
Internát / 
Kopačka / 
Batavya / 
Koruna / Félix 

Obed číslo:  
1, 2 alebo 3 
Guláš 

Vedúci/a výpravy      

Vedúci/a výpravy      

 
Budete potrebovať ubytovania deň pred turnajom alebo po turnaji alebo obe možnosti?  
 Ubytovanie deň pred turnajom / deň po turnaji (zakrúžkujte Vašu voľbu) 
 Počet osôb pred:   Počet osôb po: 
 
Iná poznámka (ubytovanie, napr. vegetariánska strava a pod.): ...................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: riabov@chess.sk najneskôr do pondelka 31. 
augusta 2020. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať ja na 0911 478 959. 
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