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Dorastenecká liga  

OPEN  Radava 2021 
 

Podujatie je spolufinancované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR a s podporou SŠZ. 

 

Vyhlasovateľ:         Slovenský Šachový Zväz 
 

Riaditeľ turnaja: Ján Kišon 

 

Hlavný rozhodca:  Martin Kuna 

 

Pomocný rozhodca:  Tomáš Perička 

 

Miesto:  Penzión Lagáň v obci Radava  

 

Termín:  6.9.-9.9.2021                                                                                                                                                                        

 

Systém: OPEN 4-členných družstiev, Švajčiarskym systémom na 7 kôl, podľa pravidiel 

FIDE. 
 

Tempo hry:  90 min. + 30 sekúnd na každý ťah. Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet 

FIDE ratingu. Čakacia doba podľa článku 6.7.1 Pravidiel FIDE je 30 minút. 
 

Právo účasti:   Družstvá zložené z hráčov narodených v roku 2003 a mladších s povinnou 

účasťou dievčaťa v zostave. Pre tvorbu súpisky platí Súťažný poriadok DL SR. 

Systém a počet kôl môže byť upravený podľa počtu prihlásených družstiev a 

podľa platného SP DL SR 

.  

Pomocné hodnotenie: 1. Zápasové body (3 1 0) 2. Skóre 3. Výsledok tímov v rovnakej bodovej  

   skupine. V prípade že pôjde o umiestnenie družstva na 1.-6 .mieste nasleduje: 

   4. Dodatočný zápas (rapid 2x10+5) 5. Armagedon zvolených hráčov - jeden 

   zástupca z každého družstva (blitz partia kde má biely 5 minút bez  

inkrementu, čierny 4 minúty bez inkrementu, biely má povinnosť vyhrať). 

  
Časový harmonogram: Pondelok 6.9  Registrácia  10:00-14:00 

1.kolo   16:00 

  Utorok 7.9.  2.kolo   09:00 

3.kolo   16:00  

  Streda 8.9.   4.kolo   09:00 

5.kolo   16:00  

  Štvrtok 9.9.   6.kolo   09:00 

7.kolo   14:30 

 

Vyhodnotenie 30 min po poslednej dohratej partii 
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Cenový fond pre družstvá vo výške 1100,-€-:1.miesto 400,-€ + pohár + medaile pre družstvo, 

2.miesto 300,-€ + pohár + medaile pre družstvo, 3. miesto 200,-€ + pohár + medaile pre družstvo, 

4.miesto 100-€, 5. miesto 60-€, 6. miesto 40-€  

Cenový fond pre jednotlivcov na šachovniciach vo výške 500-€,-: 1.miesto Hodiny CE classic, 

2.miesto Hodiny KK9908, 3. Šachová kniha 

Štartovné: 30.-€ za družstvo. Vklad prosíme poukázať na účet vedený v Mbank, číslo účtu: SK84 

8360 5207 0042 0588 7037, ako variabilný́ symbol uveďte 5-miestne číslo klubu vedené 

v matrike SŠZ a do poznámky uveďte názov klubu. Za prihlášky doručené po termíne 

účtujeme poplatok +15.- €. Prihlášky budú akceptované iba po úhrade vkladu. 

Ubytovanie s plnou penziou: 30.-€ v penzióne Lagáň v obci Radava. Platbu za ubytovanie 

prosíme poukázať na účet SŠZ vo Fiobank SK54 8330 0000 0026 0093 2871, ako variabilný symbol 

uveďte 5-miestne číslo klubu vedené v matrike SŠZ a do poznámky názov klubu. 

Vyhlasovateľ vyčlenil príspevok na pobytové náklady sumou vo výške 120.-€ na jedno 

družstvo z každého  klubu (pokiaľ je sídlo klubu viac ako 50 km od miesta podujatia).Tento príspevok 

platí pre prvých 16 prihlásených družstiev. O túto sumu sa zníži faktúra za pobytové náklady. Družstvá 

si ubytovanie zabezpečujú prostredníctvom usporiadateľa.  V prípade, ak náklady na ubytovanie si 

zúčastnené družstvá chcú čerpať z PUŠ z prostriedkov na aktívnu mládež do 23 rokov, uvedú túto 

požiadavku v prihláške usporiadateľovi a ten následne upovedomí sekretariát SŠZ, ktorý celú transakciu 

sprocesuje. 

 

Prihlášky: je potrebné  zaslať najneskôr do 02.09.2021 na mail usporiadateľa 

podujatia.skmodra@gmail.com. Po tomto termíne nevieme garantovať ubytovanie v penzióne. 

Ubytovanie bude rezervované až po uhradení vkladu za ubytovanie. V prípade väčšieho počtu 

prihlásených klubov o zaradení družstva do turnaja a rezervácií ubytovania rozhoduje deň úhrady 

vkladu.   

Prihlášku nájdete na poslednej strane dokumentu. 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
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Prihláška na DL Radava 2021 

Názov klubu: 

Vedúci družstva (Meno, Priezvisko, tel., mail.): 

Príspevok PUŠ: Áno / Nie - správne prosím zakrúžkovať 

P.č. Meno a priezvisko hráča ID FIDE Dátum narodenia Elo FIDE Licencia 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

6. 
     

7. 
     

8. 
     

9. 
     

10. 
     

Ubytovanie s PP: 

 

Dátum: 5.9.2021 6.9.2021 7.9.2021 8.9.2021 9.9.2021 

Počet ubytovaných 
     

Predstava ubytovania 
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