
           

V Snine dňa 20.2.2018                                                                                  Ing. Jaroslav Pčola, riaditeľ turnaja 

 

MAJSTROVSTVÁ PREŠOVSKÉHO KRAJA 4-ČLENNÝCH 
ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV ŽIAKOV/ŽIAČOK 

A ŠTUDENTOV/ŠTUDENTIEK V ZRÝCHLENOM ŠACHU V 
ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

Dátum: 12. 3. 2018 / pondelok 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva Školstva, Vedy, Výskumu a Športu SR  

Riaditeľ turnaja: Ing. Jaroslav Pčola 

Rozhodcovia: Marianna Aľušíková, Marek Štutika 

Miesto: Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina, Strojárska 2061/96, Snina 

Čas:  Prezencia – 7:30 – 9:00                              Otvorenie – 9:10  

          Začiatok súťaže – 9:15                               Záver a vyhodnotenie súťaže – 14:00, prípadne skôr 

Právo účasti: 4-členné družstvá ZŠ a SŠ z okresov prešovského kraja, v družstve musí byť aspoň 

jedno dievča.  

Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OG narodení 1.1.2002 ÷ 31.12.2011.  

Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OG narodení 1.1.1998 ÷ 31.12.2003.  

Všetci členovia družstva musia byť žiakmi jednej školy, čo potvrdí riaditeľ školy svojím vyhlásením 

v prihláške resp. na súpiske. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici 

kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané v každom zápase.  

Hrací systém: Švajčiarsky systém, 7 kôl, 2 x 10 min. + 5 s / ťah., podľa pravidiel FIDE pre rapid 

šach, bez zapisovania ťahov a bez ratingovania 

Štartovné: 5 € / družstvo  

Ceny: Medaily, poháre a vecné ceny pre prvé tri družstvá. Medaily pre hráčov na 1. mieste na 

jednotlivých šachovniciach. 

O poradí v súťaži družstiev rozhoduje počet partiových bodov zo všetkých stretnutí, počet 

zápasových bodov (2, 1, 0), výsledok vzájomného zápasu, resp. tabuľka vzájomných zápasov podľa 
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zápasových bodov (2,1,0), Buchholz počítaný zo zápasových bodov (2,1,0). V prípade rovnosti 

všetkých týchto kritérií rozhodne vyšší bodový zisk hráča na 1., resp. 2., resp. 3.šachovnici.  

O poradí na jednotlivých šachovniciach rozhoduje počet bodov, plný Buchholz, počet výhier, 

výsledok vzájomnej partie, Cut – Buchholz -1 a Cut – Buchholz -2.  

Postup: Majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev ZŠ a SŠ v roku 2018 sú otvorenou súťažou 

pre všetky družstvá. Účasť na MSR majú istú družstvá umiestnené na prvých troch miestach v 

oboch kategóriách.  

Prihlášky: potrebné zaslať do 8.3.2018  - Vyplnená súpiska súťažiacich (meno, dátum narodenia, 

škola, meno pedagogického dozoru) zaslaná v elektronickej forme (potvrdená riaditeľom školy a 

naskenovaná alebo zaslaná z oficiálnej e-mailovej adresy školy) na adresu: sachy@reinter.sk 

alebo vložená na portál www.skolskysport.sk, kde budú zverejnené aj výsledky. 

Možnosti pricestovania: 

Autobusová doprava, autobusová stanica sa nachádza cca 10 min chôdze od hracej miestnosti 

Železničná doprava, železničná stanica sa nachádza cca 10 min chôdze od hracej miestnosti 

Vlastná doprava – do jedného auta sa zmestí šofér + štyria členovia družstva 

Školy môžu využiť objednávku spoločného autobusu na trase do a zo Sniny a rozdeliť si náklady na 

dopravu. V areáli autobusovej a železničnej stanice na nachádza aj stanovisko miestnej taxi služby. 

Cena taxi v Snine je v rámci mesta 1,5 €! 

 

Parkovanie:  zdarma v areáli budovy z oboch strán budovy dve parkoviská  

 

Stravovanie:                   

Pitný režim (čaj, sladené a nesladené minerálky) zabezpečí organizátor v dostatočnom množstve 

Organizátor vytvorí pre účastníkov i bufet 

50 m od hracej miestnosti sa nachádza predajňa potravín CBA 

Po podujatí je možné zabezpečiť záujemcom obed v priľahlej budove konania podujatia – 

reštaurácia Herkules v cene 3,50 € / osoba. Možnosť voľby z dvoch MENU ponúk  

samozrejme s možnosťou bezlepkovej a vegetariánskej stravy. 

 

Ubytovanie:  

 Internát strednej odbornej školy - s možnosťou viac lôžkových izieb v cene od 7,5 €/osoba/noc 

 Ubytovanie v súkromí Legamza – ubytovanie v súkromí v cene 8 € /osoba /noc 

 Penzión Adria -  2 - posteľová izba 35 €/noc 

 

Zoznam prihlásených:  Šachy Reinter, n.o. – sachy.reinter.sk ďalej www.skolskysport.sk  

Záverečné ustanovenia: Usporiadatelia nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z 

nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ. Pedagogický dozor zabezpečuje vedúci družstva 

sprevádzajúci žiakov príslušnej školy. Z podujatia bude zverejnená výsledková listina a 

fotodokumentácia na portáli http://www.skolskysport.sk/. 

http://www.restauraciaherkules.sk/#page62_container20
https://zsssnina.edupage.org/text7/?
http://www.legemza.szm.com/
http://www.adria-snina.sk/sk/Fotogalerie/Penzion.alej
http://sachy.reinter.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.skolskysport.sk/
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Záväzná prihláška na 

MAJSTROVSTVÁ PREŠOVSKÉHO KRAJA 4-ČLENNÝCH 

ZMIEŠANÝCH DRUŽSTIEV ŽIAKOV/ŽIAČOK 

A ŠTUDENTOV/ŠTUDENTIEK V ZRÝCHLENOM ŠACHU V 

ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018  

Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina, Strojárska 2061/96, Snina 

SÚPISKA DRUŽSTVA - ŠACH 

 

Názov školy : .......................................................................................................... 

  Kontaktné údaje: e-mail:                                                                                    mobil, tel.: 

 

 Meno a priezvisko: Kontakty (e-mail, mobil, telefón) 

Vedúci družstva:   

 

Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž.  

  

Dátum:                                                                                         Pečiatka, podpis (riaditeľ): 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:  sachy@reinter.sk najneskôr do štvrtka 8.3.2018 

Poznámka: Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál www.skolskysport.sk 

Por. Meno a priezvisko: Dátum 

narodenia: 

Rating FIDE/LOK Poznámka: 

Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OG narodení 1.1.2002 ÷ 31.12.2011 

Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OG narodení 1.1.1998 ÷ 31.12.2003 
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