
    

 

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

NITRIANSKEHO KRAJA, SPOJENOU ŠKOLOU SLANČÍKOVEJ 2, 
S FINANČNOU PODPOROU  

NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

usporiadajú 

 

MAJSTROVSTVÁ NITRIANSKEHO KRAJA 

 V ZRÝCHLENOM ŠACHU 

žiakov, žiačok ZŠ a 1.OG  a študentov, študentiek SŠ a 2.OG 

 

 

Vyhlasovateľ:        Slovenský šachový zväz s podporou MŠVVaŠ  SR 

Garant turnaja:      Šachový zväz nitrianskeho kraja 

Usporiadateľ:        Nitrianska šachová akadémia, o. z. 

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

Termín konania:   26.novembra 2019 (utorok) o 09:00, prezentácia od 08:15 

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

Tempo hry:           2 x 10 min. + 5 sek. na ťah , čakacia doba je 10 min. od začiatku kola 

Právo účasti:        Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OG narodení 1.1.2004 ÷ 31.12.2013, ktorí postúpili z      

                                 okresných kôl NR kraja.  
                              Študenti a študentky stredných škôl a 2. stupňa OG narodení 1.1.2000 ÷ 31.12.2005                     
                                        Účastníci finálového turnaja MSR v zrýchlenom šachu ZŠ, SŠ a OG v šk.roku 2018/19,  
                                 z NR kraja, pokiaľ spĺňajú vekový limit, držitelia divokých kariet.  

Kategórie:            oddelené turnaje chlapcov ZŠ a dievčat ZŠ a chlapcov SŠ a dievčat SŠ 

                                 -v prípade nižšieho počtu dievčat v kat. ako 7, spoločný turnaj s chlapcami. 



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

Organizačný tím:   hlavný rozhodca – Arpád Piroška 

                                rozhodcovia – Ľubomír Hlavina, Kristián Chrenko, Martin Bujna 

Ceny:                      Víťazi kategórií – titul „Majster/ka Nitrianskeho kraja“  

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

                                 na celoslovenské   M SR  ZŠ, SŠ a OG. 

                                            Vyhodnotenie družstiev škôl - jedno družstvo tvorí 1 žiak + 1 žiačka z rovnakej školy.   

                                    Poradie družstiev tvorí súčet bodov (pri rovnosti bodov súčet pomocných hodnotení)   

                                    najlepšieho žiaka a najlepšej žiačky v celkovom poradí. – pohár, diplom 

Poradie určuje:      1.Počet bodov, 2.Buchholz (bez najhoršieho výsledku), 3.Buchholz plný,   

                                 4.Progres, 5.Vzájomný zápas, 6.Počet výhier 

Postup:                    Prví traja z každej kategórie CH+D - ZŠ  a  CH+D – SŠ postupujú na MSR. 

Občerstvenie:          Organizátor zabezpečí desiatu a pitný režim v rámci štartovného 

Obed:                        V prihláške je možnosť objednať si obed (pol.+hl.jedlo) za cenu: 4,20,- eur 

Štartovné:           3,- eur 

Prihlášky:                   Vyplnenú súpisku súťažiacich (meno,dátum narodenia, škola, meno pedagogického   

                                      dozoru) zaslať v elektronickej forme (potvrdenú riaditeľom školy a naskenovanú a   

                                      zaslanú z oficiálnej e-mailovej adresy školy) na adresu: nrsa@nrsa.sk 
                                               Prihlášku zaslať najneskôr do 22.11.2019 !  Zoznam prihlásených je na: chess.sk 

Časový harmonogram:  

                                        08:15 – 8:55     - prezentácia 

                                                      09:00 – 11:30   - zahájenie, 1.- 5.kolo 

                                            11:30 – 12:10   - obed 

                                            12:15 – 13:15   - 6.-7.kolo 

                                            13:30 – 14:00    -vyhodnotenie turnaja 

 
 
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 príslušnej školy. Z podujatia 

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

Šachový materiál zabezpečuje organizátor a usporiadateľ. Cestovné, štartovné a 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, dátum narodenia, názov školy.  

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. 



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na  Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v šachu 

 S Ú P I S K A   D R U Ž S T V A   
 

Zaslať najneskôr do 22.11.2019 na: nrsa@nrsa.sk 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*nehodiace sa preškrtnúť 

 

 

 

 

Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž. 

  

                                                                                                                                    ............................................................... 

                                                                                                                                     meno, priezv., podpis riaditeľa, pečiatka 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:   

nrsa@nrsa.sk  najneskôr do piatku 22.11.2019  

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

Por. 

číslo: 
Meno a priezvisko: 

Dátum 

narodenia: 

Objednávka 

obeda (4,20) 
Poznámka: 

Kategória chlapci: ZŠ a 1.stupňa OG */ SŠ a 2.stupňa OG:* 

1.     

2.     

3.     

Kategória dievčatá: ZŠ a 1.stupňa OG */ SŠ a 2.stupňa OG:* 

1.     

2.     

3.     

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

Vedúci družstva, 

pedagog.dozor: 
  

mailto:nrsa@nrsa.sk
http://www.skolskysport.sk/


M   A   P   A  : 

 


