
 

MSR krajských družstiev 

 
Garant:   Slovenský šachový zväz 

Organizátor: Organizačná komisia na tvorbu projektov, prípravu a podporu podujatí 

Riaditeľ turnaja:  Tomáš Perička tomas.pericka@gmail.com +421 908 370 268 

Hlavný rozhodca:  IA Tomáš Danada tomas@danada.sk +421 918 675 442 

Dátum: 13.5-16.5.2021 Dátum sa môže meniť na základe pandemických opatrení 

Pozvaní:   Všetky KŠZ v rámci SŠZ 

Systém: Uzavretý hybrid + ratingovanie na FIDE. Turnaj  4-členných družstiev. 

Hrá sa systém každý s každým na 7 kôl. Bez rating obmedzenia. 

Pomocné hodnotenia sú: 1. Zápasové body (3 1 0) 2. Skóre 3. Výsledok 

tímov v rovnakej bodovej skupine 4. Dodatočný zápas (rapid 2x10+5) 5. 

Armagedon(blitz partia kde má biely 5 minút bez inkrementu čierny 4 

minúty bez inkrementu biely má povinnosť vyhrať) zvolených hráčov- 

jeden zástupca z každého družstva. Armagedon sa bude hrať len v prípade, 

že sa bude jednať o poradie na prvých troch miestach. 

Platforma:   tornelo.com  

Tempo:   2x90 min + 35s/ť  

Harmonogram:  Štvrtok (13.5.2021) 1.kolo 16:00 

    Piatok (14.5.2021) 2.kolo 9:00 3.kolo 15:00 

    Sobota (15.5.2021) 4.kolo 9:00 5.kolo 15:00 

    Nedeľa  (16.5.2021) 6.kolo 9:00 7.kolo 14:30 

Družstvo: 4 - členné (+ maximálne 2 náhradníci) musí byť v zostave aspoň 1 žena 

alebo junior (rok narodenia 2001 a mladší). Každý kraj môže zaslať len 

jedno družstvo preto odporúčame urobiť krajskú kvalifikáciu. V prípade 

že sa kvalifikácia nekoná, nomináciu vyberie a schváli príslušný KŠZ. 

Hráči na súpiske musia byť zoradení podľa Súťažného poriadku 

družstiev. Na súpisky treba uviesť FIDE elo.  

 

Súpisky družstva treba poslať najneskôr do 2.5.2021 na email riaditeľa turnaja.  
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Technické V prípade nepárneho počtu družstiev, VV SŠZ doplní družstvo do párneho počtu. 

ustanovenia: Za organizáciu krajského tímu je zodpovedný KŠZ 

   Za člena kraja sa považuje kmeňový hráč klubu v príslušnom kraji   

   Rozhodovať môže iba rozhodca s FIDE licenciou 

Na hranie partií sa bude využívať klasické šachy + elektronika 

(počítač/notebook) -partie sa budú ťahať na šachovnicu a namiesto zapisovania 

sa budú nahrávať do elektronického zariadenia prostredníctvom aplikácie. 

Hlavný rozhodca Tomáš Danada spraví školenie na hybridné šachy  

Miesto: Hracia miestnosť v rámci kraja ktorú zabezpečí KŠZ   

Cenový fond:  Príspevok od SŠZ v celkovej hodnote 2500€  

   1.miesto - 1 000€  

   2.miesto - 700€ 

   3.miesto - 400€  

 Najlepší na každej šachovnici  - 100€  

Hráč musí odohrať nadpolovičnú väčšinu partií na tej konkrétnej šachovnici 

Výhra bude zaslaná príslušnému KŠZ. 

 

KŠZ zabezpečí:   

• Rozhodcu  

• Hraciu miestnosť 

• Občerstvenie 

• Technické zabezpečenie (pc/notebook-hráči si môžu priniesť 

vlastný, internet, webkamery) 

• Povolenie od hygienika 

• Dezifenkciu miestnosti 

• Náhradné ochrany horných dýchacích ciest 

• Ubytovanie hráčov 

 

   

 


