
Majstrovstvá Prešovského kraja dorasteneckých 

družstiev – Krajské kolo Dorasteneckej ligy 2017/18 
 

 

Organizátor:   Prešovský šachový zväz a Šachy Reinter, n.o. 

Miesto konania:  Šachy Reinter, n.o., Tolstého 102/3, Humenné 

Dátum konania:   6. a 7.1.2018 (sobota a nedeľa) 

Časový rozpis:  6.1.2018: prezentácia 8:15 - 09:00, začiatok turnaja 9:15 

Tempo hry:    45 minút na partiu + 10 sekúnd na ťah pre každého hráča  

Vklad:   4 € pre družstvo, platí sa na mieste 

Právo účasti:   4-členné družstvá klubov a šachových krúžkov Prešovského kraja zložené z 

hráčov – registrovaných členov SŠZ narodených 2000 a mladších, z toho aspoň traja hráči zostavy 

musia byť členmi príslušného šachového klubu, jeden člen zostavy môže hrať na bezplatnú licenciu  s 

písomným súhlasom materského klubu. 

Hrací systém:   Hrá sa podľa súťažného poriadku Dorasteneckej ligy (DL) s povinným 

zapisovaním partií. Hráč, ktorému prvý raz klesne čas na rozmýšľanie pod 5 minút do konca partie už 

nemusí partiu ďalej zapisovať. Systém súťaže bude zvolený podľa počtu prihlásených družstiev. 

(kruhový pri počte účastníkov do 8, švajčarsky na 5-7 kôl pri počte účastníkov 9 a viac). Výsledky 

budú započítané na Listine osobných koeficientov SŠZ (LOK) a Rapid FIDE rating list (FRL). 

Podrobnosti budú dohodnuté na úvodnom stretnutí kapitánov pred otvorením turnaja. 

Určenie poradia:   Majstrom Prešovského kraja sa stane družstvo s najvyšším počtom dosiahnutých 

zápasových bodov. Za víťazstvo v zápase sa udeľujú 3 body. V prípade rovnosti zápasových bodov 

rozhoduje: 1. skóre, 2. vzájomný zápas, 3. Počet bodov získaných dievčaťom, 4. Buchholz, 5. 

doplnkový zápas skráteným tempom. Do poradia Majstrovstiev Prešovského kraja aj na ratingovanie 

LOK a FRL sa započítajú výsledky na všetkých štyroch šachovniciach.  

Právo postupu v DL: Prvé 3 družstvá v upravenom konečnom poradí majú nárok na postup do 

medzikrajského kola Dorasteneckej ligy s tým, že vzájomné výsledky z tohto turnaja sa prenášajú do 

ďalších etáp. Upravené konečné poradie zohľadňuje povinnú časť dievčaťa v každom zápase. 

Družstvám štartujúcim v zápase bez dievčaťa bude na 4. šachovnici započítaná kontumačná prehra. 

Ceny:    Víťazné družstvo získa pohár, prvé tri družstvá medaile a diplomy.  

Prihlášky:   Termín podania prihlášky je do 4.1.2018 (štvrtok) na sachy@reinter.sk.  

Prihláška prijatá po tomto termíne nemusí byť akceptovaná. V prihláške je potrebné uviesť súpisku 

družstva a kontakt na vedúceho družstva.  

Kontakt:   Marianna Aľušíková tel.: 0902 99 88 54, e-mail: alusikova@reinter.sk 
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Súpiska družstva  

 

Klub, družstvo:  

Kraj: Prešovský                                 Súťaž: Dorastenecká liga                          Ročník: 2017/18 

 

č. titul Priezvisko a meno dátum nar. 
ID 

klubu 

FIDE 

ID 

ELO 

FIDE 

ELO 

nár. 
Poznámka 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 

Organizačný pracovník družstva  

Meno:  

Telefón:  

Email: 

 

Zástupca organizačného pracovníka družstva  

Meno:  

Telefón:  

Email: 

 

 

V Humennom, dňa 18.12.2017                                                                                      Ing. Jaroslav Pčola 

                                                                                                                                       predseda PKŠZ 

 


