
 

  
 

 

Podujatie je spolufinancované 

z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

Slovenský šachový zväz  
v spolupráci 

s Prvá šachová 

usporiada v dňoch 

26. júna  – 03. júla 2021 

 
Majstrovstvá SR 2021 mládeže jednotlivcov 

chlapcov a dievčat v kategóriách 

do 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov 

Miesto konania:  Hotel SOREA ĽUBOVŇA, Ľubovnianske kúpele 

Riaditeľ turnaja:  Patrik Nemergut, tel.: +421/911917827, e-mail: prvasachova@gmail.com 

  E-mailová schránka pre MSR 2021: msr2021chess@gmail.com 

Informácie:      www.msrvsachu.sk 

 

Garant turnaja:  PhDr. Ľuboš Tomko – primátor mesta Stará Ľubovňa 

Garant VV SŠZ:  Ing. Milan Roman prezident SŠZ 

Hlavný rozhodca:  Rastislav Diviak (IA)

mailto:prvasachova@gmail.com
mailto:msr2021chess@gmail.com
http://www.msrvsachu.sk/


  Právo účasti:      Chlapci a dievčatá do  8 rokov  – narodení v roku 2013 a mladší  

       Chlapci a dievčatá do 10 rokov – narodení v roku 2011 a mladší  

       Chlapci a dievčatá do 12 rokov – narodení v roku 2009 a mladší 

       Chlapci a dievčatá do 14 rokov – narodení v roku 2007 a mladší  

       Chlapci a dievčatá do 16 rokov – narodení v roku 2005 a mladší  

       Chlapci a dievčatá do 18 rokov – narodení v roku 2003 a mladší  

       Chlapci a dievčatá do 20 rokov – narodení v roku 2001 a mladší 

 

Štartovné:     15,- € za účastníka pri dodržaní termínu prihlášky. 

Systém: Systém turnajov je stanovený Súťažným poriadkom jednotlivcov SŠZ. Splnenie týchto 

podmienok garantuje pri dostatočnom počte účastníkov švajčiarsky systém na 9 kôl 

(resp. 7 kôl), prípadne kruhový systém na 7 resp. 9 kôl. Vo výnimočných prípadoch 

budú spájané kategórie podľa rozhodnutia Športovo-technickej komisie SŠZ. 

Kategórie D16, D18, D20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj, pričom všetky 

hráčky sa vyhodnocujú v kategórii D20 a hráčky nar. v roku 2005 a neskôr si 

pred turnajom vyberú, či chcú byť tiež hodnotené v D16 alebo D18. 

 
Kategórie CH18 a CH20 sa hrajú ako jeden spoločný turnaj CH20, pričom hráči 

narodení v roku 2003 a neskôr budú tiež vyhodnotení v kategórii CH18. 

Hrá sa podľa pravidiel šachu FIDE účinných ku dňu 1.1.2018. Čakacia doba na 

príchod hráča k partii 30 minút po stanovenom začiatku, bez obmedzenia súhlasu s 

remízou v závislosti od počtu vykonaných ťahov. 

Individuálne výsledky budú zaslané na zápočet FRL k 1.8.2021 a na LOK SŠZ k   

1.8.2021. Stanovenie, ktoré kategórie budú registrované na zápočet pre FRL, 

prislúcha VV SŠZ a bude oznámené najneskôr v termíne uzávierky prihlášok. 

 

Tempo hry: 90 minút na 40 ťahov, 30 minút na záver partie s pridávaním 30 sekúnd na každý 

ťah od začiatku partie pre každého hráča. 

Kritériá pre poradie: V turnajoch hraných švajčiarskym systémom pri rovnosti bodov Cut Buchholz bez 

výsledku najnižšie umiestneného súpera, plný Buchholz a Sonnenborn-Berger. 

V turnajoch hraných kruhovým systémom pri rovnosti bodov sa použije ako pomocné 

kritérium Sonnenborn-Berger a výsledky vzájomných partií medzi hráčmi s 

rovnakým počtom bodov.  

V prípade, že vyhlásené kritériá nerozhodnú o majstrovi SR resp. medailistoch, 

zorganizuje sa doplnkový turnaj resp. zápas obsahujúci aj kritérium „povinnosti výhry 

bieleho“ v rozhodujúcej partii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prihlášky: Prihlásiť sa treba vyplnením prihlasovacieho formulára a jeho zaslaním na mailovú 

adresu Majstrovstiev SR: msr2021chess@gmail.com 

      Termín 15.6.2021, 24:00.  

Uvedený termín sa týka aj objednávok ubytovania a stravy sprievodných osôb. 

Účastníkom prihláseným po termíne 15.6.2021 s príplatkom 10 EUR za účastníka. 

Číslo účtu Prvá šachová IBAN SK67 0900 0000 0051 3783 1553 variabilný symbol 

bude zaslaný. 

Prihláška musí obsahovať priezvisko, meno a dátum narodenia hráča, kategóriu, v 

ktorej hráč hodlá štartovať, ELO FIDE vrátane ID-number, ELO SŠZ vrátane 

ID čísla SŠZ, klubovú príslušnosť a kontakt (meno, adresu, e-mail a telefón príp. 

adresu pre zasielanie korešpondencie) oprávnenej osoby.  

Odporúčame hromadné prihlášky jednotlivých klubov a oddielov vrátane rozpisu 

požiadaviek na ubytovanie a stravovanie. Prihláška sa považuje za platnú po nabehnutí 

finančných prostriedkov na účet Prvá šachová. 

 

Ochrana osobných údajov: 

V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov zákonný zástupca hráča alebo hráč prihlásením do turnaja: 

•   vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu 

 meno, priezvisko, dátum narodenia. 

•   súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja na webovej  

 stránke podujatia a v propagačných materiáloch pre účely propagácie šachu. 

 
 

Cenový fond: Trofeje, diplomy, medaile, vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii a 

ďalšie ceny pre umiestnených v poradí v celkovej hodnote 2000 EUR. 

Finančné ceny v kategórii CH20 a D20 celkom 600 EUR. 

 

 
UBYTOVANIE 

 

v dvojlôžkových izbách s možnosťou až 2 prístelok alebo v trojlôžkových  izbách typu ECONOMY 
 

26.06 - 03.07.2021 Cena na osobu/noc 
Ubytovanie s plnou penziou (raňajky, obed, večera) 

Dieťa do 19 rokov. 

29,00 € 

Ubytovanie s plnou penziou (raňajky, obed, večera) 

Dospelá osoba. 

34,00 € 

 

Uvedená cena zahŕňa: 

- 1 x ubytovanie v  izbe typu ECONOMY s plnou penziou (raňajky, obed, večera) 

- voľný vstup do hotelového bazéna, fit centra a na viacúčelové ihrisko (tenis, volejbal, basketbal, minifutbal v letnom 

období) 

- fytoterapia - čajový pitný režim 

- 0,75 €/osoba/noc - daň za ubytovanie (osoby od 3 rokov veku) 

 

PRÍPLATKY 
 

2 €/ izba/noc - príplatok za ubytovanie v izbe typu STANDARD 

15 €/pobyt  - príplatok za ubytovanie v dvojlôžkovej izbe obsadenej jednou osobou  

5 €/noc/izba - príplatok za rodinnú izbu (4+2) 

7 €/noc/izba - príplatok za ubytovanie so zvieraťom 

https://www.msrvsachu.sk/prihlaska-na-msr-v-sachu-mladeze-2021.xls
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Časový plán – Majstrovstvá SR mládeže 8 -20 rokov 
 

Sobota 

26. júna 2021 

10.00 - 13.00 h 

Prezentácia 

 

14.30-15.30 

Otvorenie MSR 2021 

 

15.30 - 19.30 h 

1. kolo 

18.00 - 19.45 h 

Večera 

 Streda 

30. júna 2021 

07.00 - 09.00 h 

Raňajky 

08.30 - 13.30 h 

6. kolo 

12.00 - 14.00 h 

Obed 

14.30 h 

Program 

18.00 - 19.45 h 

Večera 

Nedeľa 

27. júna 2021 

07.00 - 09.00 h 

Raňajky 

12.00 - 14.00 h 

Obed 

14.30 - 19.30 h 

2. kolo 

18.00 - 19.45 h 
Večera 

 Štvrtok 

01. júla 2021 

07.00 - 09.00 h 

Raňajky 

12.00 - 14.00 h 

Obed 

14.30 - 19.30 h 

7. kolo 

18.00 - 19.45 h 
Večera 

Pondelok 

28. júna 2021 

07.00 - 09.00 h 

Raňajky 

08.30 - 13.30 h 

3. kolo 

12.00 - 14.00 h 

Obed 

14.30 - 19.30 h 

4. kolo 

18.00 - 19.45 h 
Večera 

 Piatok 

02. júla 2021 

07.00 - 09.00 h 

Raňajky 

12.00 - 14.00 h 

Obed 

14.30 - 19.30 h 

8. kolo 

18.00 - 19.45 h 

Večera 

Utorok 

29. júna 2021 

07.00 - 09.00 h 

Raňajky 

12.00 - 14.00 h 

Obed 

14.30 - 19.30 h 

5. kolo 

18.00 - 19.45 h 
Večera 

 Sobota 

03. júla 2021 

07.00 - 09.00 h 

Raňajky 

08.30 - 13.30 h 

9. kolo 

12.00 - 14.00 h 

Obed 

14.10 h 
Vyhodnotenie MSR 
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