Vyhlasuje v spolupráci s

primátorkou mesta Topoľčany
JUDr. Alexandrou Gieciovou

Majstrovstvá Slovenskej republiky
v zrýchlenom šachu
žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY 2018/19
Motto:

„Pomocou šachu som si vypestoval charakter, učí objektivite, veľkým majstrom sa môže stať
človek len vtedy, keď pozná svoje omyly, chyby a vady. Rovnako tomu je aj v živote.“
A. Aljechin (4. majster sveta v šachu)

Termín:
Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz
Organizátor: Topoľčiansky šachový klub
Garant SŠZ:

Ing. Stanislav Vlček (wlk1977@yahoo.com), garant školských majstrovstiev SŠZ

Miesto:

Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany (Mapa)

Čas:

Prezentácia
Otvorenie podujatia
1. – 3. kolo
Obedná prestávka ZŠ
Obedná prestávka SŠ
5. – 7. kolo
Vyhodnotenie súťaže

Organizačný
výbor:

Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (sasariabov@gmail.com)
IA Rastislav Diviak – hlavný rozhodca
PhDr. Vladimír Franc – rozhodca
Peter Prvý – rozhodca

08:30 – 09:40
09:50 – 10:00
10:00 – 12:00
11:50 – 12:40 (ZŠ majú obed, SŠ hrajú 4. kolo)
12:30 – 13:20 (SŠ majú obed, ZŠ hrajú 4. kolo)
13:20 – 15:20
15:30 – 15:45

Právo účasti:

Postupujúci žiaci a žiačky základných škôl z krajských súťaží – prví traja (chlapci a dievčatá) s dátumom
narodenia 1.1.2003 a mladší. Náhradníkmi sú hráči a hráčky umiestnení na 4. mieste. Divoké karty udeľuje
riaditeľ turnaja po súhlase s garantom SŠZ v obmedzeniach a v súlade so SP MSR ZŠ a SŠ 2018/19.
Postupujúci študenti a študentky stredných škôl z krajských súťaží – prví traja (chlapci a dievčatá)
s dátumom narodenia 1.1.1999 – 31.12.2004. Náhradníkmi sú hráči a hráčky umiestnení na 4. mieste.
Divoké karty udeľuje riaditeľ turnaja po súhlase s garantom SŠZ v obmedzeniach a v súlade so SP MSR ZŠ
a SŠ 2018/19.

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl hracím tempom 2x 10 min + 5 sek./ťah na partiu podľa
pravidiel FIDE pre Rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov. Samostatný turnaj chlapcov
a samostatný turnaj dievčat v kategórii ZŠ a SŠ samostatne.
Prihláška:

Vyplnená súpiska postupujúcich (meno, dátum narodenia, škola, meno pedagogického
dozoru) zaslaná v elektronickej forme (potvrdená riaditeľom školy a naskenovaná alebo
zaslaná z oficiálnej emailovej adresy školy) na sasariabov@gmail.com. Aktualizovaný
zoznam prihlásených bude zverejnený na stránkach chess-results. Uzávierka prihlášok
je do piatka 7. 12. 2018. Informácie k prihláške aj cez 0911 478 959.

Hodnotenie:

Súčet získaných bodov z partií. Pri rovnakom počte bodov rozhoduje 1. Buchholz, 2. Postupové body, 3.
Počet výhier, 4. Výsledok zo vzájomných partií alebo 5. doplnková partia v bleskovom tempe hry, ktorej
podmienky určí organizačný výbor.

Ceny:

Pre prvé tri miesta v každej kategórii – medaily, diplomy, vecné ceny a poháre pre
víťazov.

Štartovné:

3€

Stravovanie:

Zabezpečené v spolupráci s jednou z najlepších reštaurácii v meste - reštauráciou
Hotel Koruna.
Polievka - Kurací vývar, zelenina, rezance, mäso
1. Pomaly pečené kuriatko so šalotkou a koreňovou zeleninou, ryža
2. Grilovaný encián, varené zemiaky, domáca tatárska omáčka
3. Hubové rizoto s parmezánom
Cena menu s polievkou je 5,50 €.
Pre každého hrajúceho účastníka bude v rámci štartovného zabezpečená desiatová
strava a nápoj. Bufet vedľa hracej miestnosti

Poznámky:

Cestovné, ubytovanie a stravu hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Študenti ZŠ a SŠ
s preukazom Železničnej spoločnosti Slovensko môžu využiť cestovné v spojoch ZSSK zadarmo.
Vyhlasovateľ ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a/alebo
porušovania predpisov BOZP. Pedagogický dozor zabezpečuje vedúci družstva sprevádzajúci žiakov alebo
študentov príslušnej školy.
Z podujatia bude zverejnená výsledková listina a fotodokumentácia na portáli www.chess.sk
a www.skolskysport.sk.

Ubytovanie:

Stredoškolský internát T. Vansovej – cena za os./noc – 8,70 €; vzdialenosť cca 150
metrov od hracej miestnosti
Hotel Puk – cena za os./noc – 15 € (ubytovanie v dvoj a trojmiestnych izbách) (Puk
500 m od hracej, Kopačka 350 m od hracej)
Penzión Batavya – cena za os./noc – 15 € (ubytovanie na 2,3 a 4 miestnych izbách)
350 m od hracej
Penzión Koruna – cena pre 2 os./noc – 58 € vzdialenosť cca 150 metrov od hracej
miestnosti

Doprava:

Auto - Dve priestranné bezplatné parkoviská vo vzdialenosti 50 metrov (pred
Kultúrnym domom a pred Stredoškolským internátom T. Vansovej).
Vlak – Vlaková stanica je vzdialená 7 min. chôdze od hracej miestnosti
Autobus – Autobusová stanica je vzdialená 7 min. chôdze od hracej miestnosti.

Sprievodný

V priebehu turnaja zabezpečí garant SŠZ informačné zhrnutie výsledkov práce v
školskom šachu za rok 2018.

program:

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu študentov
a študentiek stredných škôl 2018/2019
Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany

SÚPISKA VÝPRAVY-šach
Zaslať najneskôr do 7. 12. 2018
Názov školy : ..........................................................................................................
Kontaktné údaje: e-mail:
Por.
číslo

Meno a priezvisko

mobil, tel.:
Dátum
narodenia:

Rating
FIDE/LOK:

Poznámka:

Obed s polievkou
(uveďte prosím číslo)
1) Pečené kura
2) Encián
3) Rizoto

Študenti 1.1.1999 až 31.12.2004
1.
2.
3.
Študentky 1.1.1999 až 31.12.2004
1.
2.
3.
Meno a priezvisko:

Kontakty (email, mobil)

Obed s polievkou
(uveďte prosím číslo)

Vedúci/a družstva
študentov
Vedúci/a družstva
študentiek
Budete potrebovať zabezpečenie ubytovania?
ÁNO-NIE (v prípade potreby označte požadovanú odpoveď a zakrúžkujte ubytovňu)
Internát – počet osôb:
osôb:

Puk – počet osôb:

Batavya – počet osôb:

Koruna – počet

Súhlasím s vyslaním výpravy na hore uvedenú súťaž.
Dátum:

Pečiatka, podpis (riaditeľ):

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: sasariabov@gmail.com najneskôr do piatka
7.12.2018. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať ja na 0911 478 959.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu žiakov
a žiačok základných škôl 2018/2019
Dom kultúry, ul. Československej armády, Topoľčany

SÚPISKA VÝPRAVY-šach
Zaslať najneskôr do 7. 12. 2018
Názov školy : ..........................................................................................................
Kontaktné údaje: e-mail:
Por.
číslo

Meno a
priezvisko

mobil, tel.:
Dátum
narodenia:

Rating
FIDE/LOK:

Poznámka:

Obed s polievkou
(uveďte prosím číslo)
1) Pečené kura
2) Encián
3) Rizoto

Žiaci 1.1.2003 a mladší
1.
2.
3.
Žiačky 1.1.2003 a mladšie
1.
2.
3.
Meno a priezvisko:

Kontakty (email, mobil)

Obed s polievkou
(uveďte prosím číslo)

Vedúci/a družstva
žiakov
Vedúci/a družstva
žiačok
Budete potrebovať zabezpečenie ubytovania?
ÁNO-NIE (v prípade potreby označte požadovanú odpoveď)
Internát – počet osôb:
osôb:

Puk – počet osôb:

Batavya – počet osôb:

Koruna – počet

Súhlasím s vyslaním výpravy na hore uvedenú súťaž.
Dátum:

Pečiatka, podpis (riaditeľ):

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: sasariabov@gmail.com najneskôr do piatka
7.12.2018. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať ja na 0911 478 959.

