
      
 
 
 
 

              Vyhlasuje v spolupráci s                       

        mestom Košice  
       a pri spolufinancovaní z prostriedkov  

   Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

 

 

 
 

Majstrovstvá Slovenskej republiky 

v rapid šachu 4-členných družstiev 
žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY 2019/20 

 
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 

 

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

Miesto: Kultúrno spoločenské centrum – ŠdaJ TUKE, ul. Jedlíkova 7, Košice; (mapa)  

Čas: Prezentácia  09:30 – 11:20 
 Otvorenie podujatia  11:25 – 11:30 
 1. a 2. kolo  11:30 – 12:45  
 Obedná prestávka ZŠ 12:30 – 13:05 (ZŠ majú obed, SŠ hrajú 3. kolo) 
 Obedná prestávka SŠ     13:05 – 13:40 (SŠ majú obed, ZŠ hrajú 3. kolo) 
 4. – 7. kolo 13:40 – 16:15       
 Vyhodnotenie súťaže  16:25 – 16:40      
 

Organizačný  Mgr. Ing. Alexander Riabov – riaditeľ turnaja (riabov@chess.sk) 
výbor:  IA Rastislav Diviak – hlavný rozhodca 
 IA Karol Pekár – rozhodca a online 
 FA Imrich Jurčišin – rozhodca 

 Rebeka Nadzamová – rozhodca  
  
Právo účasti: Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OGY, ktorí navštevujú najviac 4. ročník OGY (kvarta) narodení 1. 1. 2004 ÷ 31. 

12. 2013.  
 

 Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OGY narodení v roku 2000 a mladší. 

mailto:wlk1977@yahoo.com
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 Všetci hráči družstva musia byť žiakmi jednej základnej školy, strednej školy, resp. osemročného gymnázia, 

čo potvrdí riaditeľ školy. Aspoň jeden z členov družstva musí byť dievča. V prípade, že družstvo nastúpi bez 
dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané v 
každom zápase. Každé družstvo môže mať 1 hráča ako náhradníka.  

  

 Žiaci a žiačky, ktorí navštevujú OG, môžu reprezentovať školu v kategórii ZŠ pri dodržaní podmienky, že sú 
žiakmi 1. ÷ 4. ročníka (na ZŠ by boli žiakmi 6. ÷ 9. ročníka). Títo žiaci a žiačky v bežnom ročníku môžu 
štartovať aj v kategórii stredných škôl, ale v tom prípade už nemôžu štartovať v kategórii základných škôl. 

 

 Každý z účastníkov školských športových súťaží môže teda štartovať len v jednej vekovej kategórie. 
 

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl hracím tempom 2x 10 min + 5 sek./ťah (Fischer) na partiu 
podľa pravidiel FIDE pre Rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov. Samostatný turnaj 
ZŠ a SŠ. Čakacia doba je 10 minút od začiatku kola. Turnaje nejdú na zápočet FIDE 
ratingu. 

 

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 riabov@chess.sk. Aktualizovaný zoznam 
prihlásených bude zverejnený na stránkach chess-results. Uzávierka prihlášok je do 
piatka 27. 03. 2020. Informácie k prihláške aj cez 0911 478 959. Prihlásenie sa po 
termíne je možné s príplatkom 6 € za družstvo. 

 

Hodnotenie: 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 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 partiových bodov, umiestnenie družstva. 
 

Ceny: Víťazné družstvá získavajú tituly Majstrov Slovenska družstiev žiakov ZŠ, resp. 
študentov SŠ 2019/2020. Pre prvé tri miesta v každej kategórii – medaily, diplomy, 
vecné ceny a poháre pre víťazov, ako aj ocenenia pre najlepšie šachovnice. Bonusom 
pre víťazné družstvo v kategórii žiakov ZŠ je postup na významný medzinárodný 
turnaj družstiev Belaja ladja (1. – 11. jún 2020, ****Dagomys hotel Soči, Rusko) 
s úhradou pobytových nákladov (ubytovanie s plnou penziou pre 4-och hráčov a 1-ného 
vedúceho družstva).  

 

Štartovné: 14 € za družstvo 
 
Stravovanie:  Zabezpečené s výdajom v jedálni vedľa hracej sály cez obednú prestávku. Cena menu 

je 5,50 €.  
 
 Polievka - Slepačí vývar s rezancami 
 1. Pečené kura, dusená ryža, zel. obloha 
 2. Grilovaný encián, hranolky 
 
 Obed je nutné nahlásiť vopred.menu s polievkou je 5,50 €. 
 Pre každého hrajúceho účastníka bude v rámci štartovného zabezpečená desiatová 

strava a nápoj. Bufet bude vedľa hracej miestnosti. 
 

Poznámky: Cestovné, štartovné, 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. 
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Ubytovanie: VŠ internát TU (100 metrov od hracej) – cena za os./noc – 18,50 € vrát. miestn. popl. 

 

 VŠ Internát UPJŠ (3,4 km od HM) – cena za os./noc – 14,50 € vrát. miestn. popl. 

 

  White Coral Club (4,4 km od HM) – cena za os/noc – 14 € 

 Penzión Alejová (2,1 km od HM) – cena za os/noc – 24 € 

 Hotel Košice (0,5 km od HM) – cena za os/noc – 39 € 

 Hotel Privilegue (2,2 km od HM) – cena za os/noc – 51 € 

  
 Požiadavky na ubytovanie v uvedených zariadeniach hláste v prihláške organizátorovi. 
 
Doprava: Auto – Veľké bezplatné parkoviská pred budovou 

 Vlak – Vlaková stanica je vzdialená 14 min. taxíkom alebo 24 minút verejnou dopravou 

 Autobus – Autobusová stanica je vzdialená 14 min. taxíkom alebo 24 minút verejnou dopravou 

  

 Harmonogram turnaja je zosúladený s hlavnými celoslovenskými dopravnými ťahmi tak, aby 

bolo možné ho absolvovať v 1 deň bez nutnosti rezervácie nocľahu.  

 

    
Spací vagón 

    
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

  



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu družstiev študentov 
a študentiek stredných škôl 2019/2020 

 
Kultúrno spoločenské centrum – ŠdaJ TUKE, ul. Jedlíkova 7, Košice, 8. apríl 2020 

 

S Ú P I S K A   V Ý P R A V Y - š a c h 
Zaslať najneskôr do 27. 03. 2020 

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

Por. 
číslo 

Meno a 
priezvisko 

Dátum 
narodenia: 

Rating 
FIDE/LOK: 

Poznámka: Obed s 
polievkou 
(uveďte prosím 
číslo) 
1) Pečené kura 
2) Gril. encián 

Ubytovanie: 
1) Intern. TU 
2) Intern. UPJŠ  
3) White Coral Club 
4) Penzión Alejová 
5) Hotel Košice 
6) Hotel Privilegue 

 Študenti 1. 1. 2000 a mladší 

1.       

2.       

3.       

4.       

5. 
Náhr 

      

 

 Meno a priezvisko: Kontakty (email, 
mobil) 

Obed s polievkou  
(uveďte prosím 
číslo) 

Ubytovanie 
(uveďte 
prosím číslo) 

Vedúci/a družstva     

Vedúci/a družstva      

 
Súhlasím s vyslaním výpravy na hore uvedenú súťaž a potvrdzujem, že všetci hráči sú z našej školy. 
 
Dátum:       Pečiatka, podpis (riaditeľ): 
 
 
 
Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: riabov@chess.sk najneskôr do piatka 27. 03. 
2020. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať aj na 0911 478 959. 



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Majstrovstvá Slovenska v zrýchlenom šachu družstiev žiakov 
a žiačok základných škôl 2019/2020 

 
Kultúrno spoločenské centrum – ŠdaJ TUKE, ul. Jedlíkova 7, Košice, 8. apríl 2020 

 

S Ú P I S K A   V Ý P R A V Y - š a c h 
Zaslať najneskôr do 27. 03. 2020 

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

Por. 
číslo 

Meno a 
priezvisko 

Dátum 
narodenia: 

Rating 
FIDE/LOK: 

Poznámka: Obed s 
polievkou 
(uveďte prosím 
číslo) 
1) Pečené kura 
2) Gril. Encián 

Ubytovanie: 
1) Intern. TU 
2) Intern. UPJŠ  
3) White Coral Club 
4) Penzión Alejová 
5) Hotel Košice 
6) Hotel Privilegue 

 Žiaci 1. 1. 2004 a mladší 

1.       

2.       

3.       

4.       

5. 
Náhr 

      

 
 

 Meno a priezvisko: Kontakty (email, 
mobil) 

Obed s polievkou  
(uveďte prosím 
číslo) 

Ubytovanie 
(uveďte 
prosím číslo) 

Vedúci/a družstva     

Vedúci/a družstva      

 
Súhlasím s vyslaním výpravy na hore uvedenú súťaž a potvrdzujem, že všetci hráči sú z našej školy. 
 
Dátum:       Pečiatka, podpis (riaditeľ): 
 
 
 
Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: riabov@chess.sk najneskôr do piatka 27. 03. 
2020. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať aj na 0911 478 959. 


