
          
          

SŠZ v spolupráci s ŠK Modra usporiada 
 

Šachový festival detí a mládeže 

2022. 

 

Majstrovstvá Slovenska dorasteneckých družstiev 2022 

v klasickom šachu (Dorastenecká liga 2021/2022). 
 

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

športu Slovenskej republiky.  

 
Vyhlasovateľ:  Slovenský šachový zväz 

Organizátor:   ŠK Modra (podujatia.skmodra@gmail.com) 

Riaditeľ turnaja:  Ján Kišon (+421 949 364 826) 

Hlavný rozhodca:     IA Rastislav Diviak 

Pomocný rozhodca:  FA Radoslav Ondo  

 

Miesto:   Penzión Lagáň v obci Radava 

Termín:   21.11.-24.11.2022                                                                                                                                                                      

 

Tempo:  90 min. + 30 sekúnd na každý ťah. 

Systém dorasteneckej ligy: OPEN, Švajčiarsky systém na 7 kôl, podľa pravidiel FIDE 

Výsledky turnaja budú zaslané na zápočet FIDE ratingu.  

Právo účasti:  4-členné družstvá šachových klubov zložené z hráčov registrovaných v SŠZ so 

zaplateným členským príspevkom na rok 2022 narodených po 1.1.2004, s povinnou účasťou 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. Do úvahy sa berie FIDE rating 

k 1.11.2022. 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, 

tretie písmenom C atď.  Pre tvorbu súpisky platí Súťažný poriadok 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.-5. mieste nasleduje 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. 

  

https://www.penzionlagan.sk/


Časový harmonogram:   Pondelok 21.11. Registrácia  10:00-14:00 

1.kolo   16:00 

   Utorok 22.11.  2.kolo   09:00 

3.kolo   16:00  

   Streda 23.11.  4.kolo   09:00 

5.kolo   16:00  

   Štvrtok 24.11.  6.kolo   09:00 

7.kolo   14:30 

Vyhodnotenie 30 min po poslednej dohratej partii 

 

Cenový fond pre družstvá vo výške 1500,-€:1.miesto 500,-€ + pohár + medaily pre 6 účastníkov, 

2.miesto 400,-€ + pohár + medaily pre 6 účastníkov, 3. miesto 300,-€ + pohár + medaily pre 6 

účastníkov, 4.miesto 200-€ , 5. miesto 100.-€. 

Cenový fond bude vyplácaný spôsobom, že SŠZ poskytne príspevok za umiestnenie formou zmluvy 

o refundácii nákladov športovým klubom /právnická osoba/, pod ktoré patria víťazné družstvá 

nasledovne: 1.miesto 500,-€, 2.miesto 400,-€, 3. miesto 300,-€, 4.miesto 200-€, 5. miesto 100-€ 

Oprávnené náklady na čerpanie príspevku formou zmluvy o refundácií nákladov sú: nákup šachového 

športového náradia (šachové knižky, šachové hodiny, šachovnice a podobne), štartovné poplatky, 

ubytovacie poplatky na turnajoch pre mládež vo svojom klube do 23 rokov. Termín na využitie tohto 

príspevku je do 10.12.2022, do tohto termínu musia byť predložené na sekretariát SŠZ všetky správne 

účtovné doklady, v opačnom prípade zaniká nárok na príspevok. Dátum refundovaných účtovných 

dokladov musí byť v intervale od 01.01.2022-10.12.2022.  

Štartovné:   30,-€ za družstvo 
 

Prihlášky: Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať na mail podujatia.skmodra@gmail.com najneskôr 

do 11.11.2022, prihlášky budú akceptované iba po úhrade vkladu. Prihlásené družstvá zasielajú vklad 

do turnaja na účet SŠZ SK54 8330 0000 0026 0093 2871. Za prihlášky doručené po tomto termíne 

bude účtovaný poplatok +30.-€, ktorý bude uhrádzaný v hotovosti pri prezentácií organizátorovi 

podujatia. Po tomto termíne nevieme zaručiť ubytovanie v penzióne. Ubytovanie v penzióne Lagáň 

bude rezervované až po uhradení faktúry za ubytovanie. V prípade väčšieho počtu prihlásených, o 

zaradení družstva do turnaja a rezervácií ubytovania rozhoduje deň úhrady vkladu. 

 

Ubytovanie s plnou penziou v Penzióne Lagáň je 40.-€/osoba/deň 
V prípade záujmu o obytovanie s plnou penziou v Penzióne Lagáň Vás prosíme vyplniť príslušnú 

kolónku v prihláške. 
 

 

Každý účastník turnaja  súhlasí s výrobou audio a videozáznamov a fotografií a 

ich použitím na propagáciu. 
 

 

 

 

 

https://www.penzionlagan.sk/


Prihláška družstva na Majstrovstvá Slovenska dorasteneckých družstiev 2022 

Názov klubu: 

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

P.č. 
Meno a priezvisko 

hráča 

Dátum 

narodenia 
FIDE ID 

FIDE 

ELO 
Licencia 

Mám záujem o ubytovanie s plnou penziou za 

cenu 40€/osoba/deň 

(začína sa večerou a končí obedom) 

20.11. – 21.11. 

(40€) 

21.11. – 24.11. 

(120€) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

vedúci        

doprovod        

 


