
    

 

 

NITRIANSKA ŠACHOVÁ AKADÉMIA, V  SPOLUPRÁCI SO 
SLOVENSKÝM ŠACHOVÝM ZVÄZOM, ŠACHOVÝM ZVÄZOM 

NITRIANSKEHO KRAJA, SPOJENOU ŠKOLOU SLANČÍKOVEJ 2, 
S FINANČNOU PODPOROU  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR  a mesta Nitra 

usporiadajú 

Majstrovstvá Slovenska 
mládeže  

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

a družstiev mladších a starších žiakov 

 

Vyhlasovateľ:        Slovenský šachový zväz s podporou MŠVVaŠ  SR 

Garant podujatia:  Rastislav Diviak 

Organizátor:         Nitrianska šachová akadémia, o. z. 

Riaditeľ turnajov:  Arpád Piroška, tel.: +421 944 434 500 

Hlavný rozhodca:  IA Rastislav Diviak, tel.: +421 908 684 444 

Miesto konania:    Nitra, SPŠ, Slančíkovej 2, (oproti N-CENTRA), spoločenská sála 

Termín konania:   10.-12.9.2021 (piatok - nedeľa) 

                               10.9.2021 – MSR družstiev mladších žiakov 

                               11.9.2021 – MSR jednotlivcov do 6,8,10,12,14,16 a 20 rokov 

                               12.9.2021 – MSR družstiev starších žiakov 



                   MSR družstiev mladších žiakov v zrýchlenom šachu 2021    

Termín:  Piatok 10.9.2021                       

Právo účasti:         4-členné družstvá šachových klubov zložené z hráčov registrovaných v 
SŠZ so zaplateným    členským príspevkom na rok 2021 narodených 1. 1. 
2009 a mladších, s povinnou účasťou aspoň 1 dievčaťa. V každom 
družstve môže byť 1 náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden 
hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na 
základe písomného súhlasu materského klubu. Družstvo, ktoré nastúpi bez 
dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa 
súpisky musí byť dodržané v každom zápase. Rozdiel ratingov medzi 
hráčmi nesmie byť o 201 a viac v neprospech vyššie umiestneného hráča. 
Názov družstva musí zodpovedať názvu klubu, z ktorého je väčšina hráčov 
v družstve. V prípade, že klub prihlási viac družstiev, prvé družstvo označí 
písmenom A, druhé písmenom B, atď. 

Systém hry:          Švajčiarsky systém pre družstvá na 7 kôl, podľa pravidiel FIDE pre rapid šach 

  Výsledky sa započítajú na FIDE rapid rating 

Tempo hry:            2 x 15 min. + 5 sek. na ťah , čakacia doba je 15 min. od začiatku kola  

Riaditeľ turnaja:    Arpád Piroška 

Hlavný rozhodca:  IA Rastislav Diviak 

Hodnotenie:          1.zápasové body (3 za víťazstvo, 1 za remízu, 0 za prehru), 2.partiové body, 

3. Buchholz (bez najhoršieho výsledku), 4.Sonnenborn-Berger  

Ceny:                     Pohár, diplom, medaily a vecné ceny pre družstvá na 1.-3.mieste 
            Vecné ceny pre troch najlepších jednotlivcov na každej šachovnici  

Štartovné:             25,- eur za družstvo. V cene štartovného je desiata a pitný režim 

Obed:                     V prihláške je možnosť objednať si obed (pol.+hl.jedlo) za cenu: 5.50,- eur 

Harmonogram:     08:15 – 09:00   - prezentácia 

                                         09:10 – 11:30   - otvorenie, 1.- 3.kolo 

                                  11:30 – 12:15   - obed 

                                   12:30 – 16:00   - 4.-7.kolo 

                                   16:15 – 16:45   - vyhodnotenie turnaja 

Ubytovanie:  organizátor zabezpečí ubytovanie na základe požiadaviek klubov/hráčov buď 
Internátne priamo pri hracej miestnosti za 25,- eur za noc a osobu vrátane  R-
O-V, alebo hotelového typu za 25,- za noc a osobu vrátane raňajok 200-300m 
od hracej miestnosti. 

Prihlášky:                Vyplnenú súpisku súťažiacich (meno,priezvisko,dátum narodenia) zašlite    
                      najneskôr do 7.9.2021 na adresu: nrsa@nrsa.sk 
                                Platbu štartovného realizujte prosím vkladom alebo prevodom na účet  

                                Nitrianskej šachovej akadémie o.z., vo FIO Banke,a.s. č.u.:2500994098/8330 

                                IBAN: SK52 8330 0000 0025 0099 4098 ,  do pozn. uviesť meno hráča,   

                                VS: dátum nar. v tvare DDMMRRRR, do dátumu uzávierky prihlášok.  

                                V mimoriadnom prípade je možné uhradiť štartovné aj pri prezentácii.  

                                Neposielajte prosím platbu poštovou poukážkou, nakoľko sa platba nedá  

                                identifikovať!  Prihlášky po termíne, poplatok + 3 EUR (platba pri prezentácii) 

 



MSR jednotlivcov do 8 (+ do 6), do 10, do 12, do 14, do 16 a do 20 

rokov v zrýchlenom šachu 2021 

Termín:  Sobota 11.9.2021 

Právo účasti:        Hráči registrovaní v SŠZ so zaplateným členským príspevkom na rok 2021 vo 
vekových kategóriách: do 20 rokov - narodení 1.1.2001 a mladší, do 16 rokov 
- narodení 1.1.2005 a mladší, do 14 rokov - narodení 1.1.2007 a mladší, do 12 
rokov - narodení 1.1.2009 a mladší, do 10 rokov - narodení 1.1.2011 a mladší, 
do 8 rokov - narodení 1.1.2013 a mladší 

Systém hry:           Samostatné turnaje chlapcov a dievčat v jednotlivých katagóriách, švajčiarsky 

systém na 7 kôl, podľa pravidiel FIDE pre rapid šach. V rámci kategórii do 8 

rokov budú samostatne vyhodnotení medailisti do 6 rokov. V prípade nižšieho 

počtu hráčov je možná zmena na kruhový turnaj, prípadne spojenie niektorých 

kategórií do spoločného turnaja 

  Výsledky sa započítajú na FIDE rapid rating 

Tempo hry:            2 x 15 min. + 5 sek. na ťah , čakacia doba je 15 min. od začiatku kola  

Riaditeľ turnaja:    Arpád Piroška 

Hlavný rozhodca:  IA Rastislav Diviak 

Ceny:                      1.- 3. miesto v každej kategórii: pohár, medaila, diplom, vecná cena                       

Hodnotenie:       Pri rovnosti bodov rozhoduje 1.Výsledok vzájomnej partie 2. Cut-Buchholz 

(bez najhoršieho výsledku), 3.Buchholz plný, 4.Sonnenborn-Berger   

Štartovné:             7,- eur za hráča. V cene štartovného je desiata a pitný režim 

Obed:                     V prihláške je možnosť objednať si obed (pol.+hl.jedlo) za cenu: 5.50,- eur 

Harmonogram:     08:00 – 09:15   - prezentácia 

                                         09:30 – 11:45   - otvorenie, 1.-3.kolo 

                                  11:30 – 12:45   - obed 

                                   13:00 – 16:15   - 4.-7.kolo 

                                   16:30 – 17:00   - vyhodnotenie turnaja 

Ubytovanie:  organizátor zabezpečí ubytovanie na základe požiadaviek klubov/hráčov buď 
Internátne priamo pri hracej miestnosti za 25,- eur za noc a osobu vrátane  R-
O-V, alebo hotelového typu za 25,- za noc a osobu vrátane raňajok 200-300m 
od hracej miestnosti. 

Prihlášky:                Vyplnenú súpisku súťažiacich (meno,priezvisko,dátum narodenia) zašlite    
                      najneskôr do 7.9.2021 na adresu: nrsa@nrsa.sk 
                                Platbu štartovného realizujte prosím vkladom alebo prevodom na účet  

                                Nitrianskej šachovej akadémie o.z., vo FIO Banke,a.s. č.u.:2500994098/8330 

                                IBAN: SK52 8330 0000 0025 0099 4098 ,  do pozn. uviesť meno hráča,   

                                VS: dátum nar. v tvare DDMMRRRR, do dátumu uzávierky prihlášok.  

                                V mimoriadnom prípade je možné uhradiť štartovné aj pri prezentácii.  

                                Neposielajte prosím platbu poštovou poukážkou, nakoľko sa platba nedá  

                                identifikovať!  Prihlášky po termíne, poplatok + 3 EUR (platba pri prezentácii) 
                              

 



                               MSR družstiev starších žiakov v zrýchlenom šachu 2021                        

 

Termín: Nedeľa 12.9.2021 

Právo účasti:         4-členné družstvá šachových klubov zložené z hráčov registrovaných v 
SŠZ so zaplateným    členským príspevkom na rok 2021 narodených 1. 1. 
2005 a mladších, s povinnou účasťou aspoň 1 dievčaťa. V každom 
družstve môže byť 1 náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden 
hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na 
základe písomného súhlasu materského klubu. Družstvo, ktoré nastúpi bez 
dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa 
súpisky musí byť dodržané v každom zápase. Rozdiel ratingov medzi 
hráčmi nesmie byť o 201 a viac v neprospech vyššie umiestneného hráča. 
Názov družstva musí zodpovedať názvu klubu, z ktorého je väčšina hráčov 
v družstve. V prípade, že klub prihlási viac družstiev, prvé družstvo označí 
písmenom A, druhé písmenom B, atď. 

Systém hry:          Švajčiarsky systém pre družstvá na 7 kôl, podľa pravidiel FIDE pre rapid šach. 

  Výsledky sa započítajú na FIDE rapid rating. 

Tempo hry:            2 x 15 min. + 5 sek. na ťah , čakacia doba je 15 min. od začiatku kola  

Riaditeľ turnaja:    Arpád Piroška 

Hlavný rozhodca:  IA Rastislav Diviak 

Hodnotenie:          1.zápasové body (3 za víťazstvo, 1 za remízu, 0 za prehru), 2.partiové body, 

3. Buchholz (bez najhoršieho výsledku), 4.Sonnenborn-Berger  

Ceny:                     Pohár, diplom, medaily a vecné ceny pre družstvá na 1.-3.mieste 
            Vecné ceny pre troch najlepších jednotlivcov na každej šachovnici  

Štartovné:             25,- eur za družstvo. V cene štartovného je desiata a pitný režim. 

Obed:                     V prihláške je možnosť objednať si obed (pol.+hl.jedlo) za cenu: 5.50,- eur 

Harmonogram:     08:15 – 09:00   - prezentácia 

                                         09:10 – 11:30   - otvorenie, 1.- 3.kolo 

                                  11:30 – 12:15   - obed 

                                   12:30 – 16:00   - 4.-7.kolo 

                                   16:15 – 16:45   - vyhodnotenie turnaja 

Ubytovanie:  organizátor zabezpečí ubytovanie na základe požiadaviek klubov/hráčov buď 
Internátne priamo pri hracej miestnosti za 25,- eur za noc a osobu vrátane  R-
O-V, alebo hotelového typu za 25,- za noc a osobu vrátane raňajok 200-300m 
od hracej miestnosti. 

Prihlášky:                Vyplnenú súpisku súťažiacich (meno,priezvisko,dátum narodenia) zašlite    
                      najneskôr do 7.9.2021 na adresu: nrsa@nrsa.sk 
                                Platbu štartovného realizujte prosím vkladom alebo prevodom na účet  

                                Nitrianskej šachovej akadémie o.z., vo FIO Banke,a.s. č.u.:2500994098/8330 

                                IBAN: SK52 8330 0000 0025 0099 4098 ,  do pozn. uviesť meno hráča,   

                                VS: dátum nar. v tvare DDMMRRRR, do dátumu uzávierky prihlášok.  

                                V mimoriadnom prípade je možné uhradiť štartovné aj pri prezentácii.  

                                Neposielajte prosím platbu poštovou poukážkou, nakoľko sa platba nedá  

                                identifikovať!  Prihlášky po termíne, poplatok + 3 EUR (platba pri prezentácii) 



 
 
 
Záverečné ustanovenia a upozornenia: 
 
 Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov 

BOZP. Pedagogický dozor zabezpečuje vedúci družstva sprevádzajúci žiakov alebo rodič. Z podujatia 

bude zverejnená výsledková listina a fotodokumentácia na: chess.sk a sachnaskolach.chess.sk  

Šachový materiál zabezpečuje organizátor a online šachovnice vyhlasovateľ. Cestovné, štartovné, stravné  

hradí vysielajúca organizácia alebo účastníci. Na súťaž si treba priniesť preukaz poistenca. 

Usporiadateľ zašle po ukončení turnaja do troch dní vyhlasovateľovi súťaže, výsledkovú listinu, obsahujúcu 

mená a priezviská účastníkov a názov klubu.  

Parkovanie je možné bezplatne na parkovisku (strecha) OC: N-CENTRO.   

 

MHD zastávka:  Andreja Hlinku, Centro. V prípade otázok a nejasností volajte:+421 944 434 500,p.Piroška. 

 

M   A   P   A  : 

 

                                            ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 



na  Majstrovstvá SR mládeže v rapid šachu 

     S Ú P I S K A  HRÁČOV / DRUŽSTVA 
 

Zaslať najneskôr do 07.09.2021 na: nrsa@nrsa.sk 

Názov klubu : .......................................................................................................... 

           Kontakt: ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž. 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:                                           ..................................................                 

nrsa@nrsa.sk  najneskôr do utorka 07.09.2021                           meno, priezv., podpis, pečiatka     

Por. 

číslo: 
Meno a priezvisko: 

Dátum 

narodenia: 

Objednávka 

obeda (5,50) 

Požiadavka na 

ubytovanie 

Kategória chlapci:  

1.     

2.     

3.     

Kategória dievčatá:  

1.     

2.     

3.     

Kategória družstiev mladších/starších žiakov:  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Funkcionári: Meno a priezvisko: Kontakt (e-mail, mobil) 

Vedúci 
družstva,pedagog.dozor: 

  

mailto:nrsa@nrsa.sk

