
     
                                  P  R O P O Z Í C I E 

                                  Krajského kola školských majstrovstiev    

 Žiakov ZŠ, študentov osemročných gymnázií    

študentov a študentiek stredných škôl, v zrýchlenom šachu 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR. 

Usporiadateľ: ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné, TJ Tatran Zákamenné,  
spolupráca: Liptovská šachová škola – Regionálna akadémia SŠZ 

Miesto konania: Zákamenné č. 1002, Nový kultúrny dom 

Termín: 28. november 2017 /utorok/. 

Čas: Prezentácia – 8:00 – 9:00,  

Otvorenie – 9:10 

vylosovanie podľa hracieho systému – 9:10 – 9:15,  

začiatok súťaže – 9:15,  

záver a vyhodnotenie súťaže – 13:30. 

 

Organizačný výbor: Mgr. Pavol Demko – čestný garant podujatia 

PaedDr. Ján Kocúr – riaditeľ súťaže, 

Mgr. Karol Pekár – hlavný rozhodca. 

 

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl s hracím tempom 2 x 15 min. na partiu, bez 

zapisovania ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny! 

  

Kategórie:  1. Chlapci SŠ nar. 1.1.1998 – 31.12.2003  

2. Dievčatá SŠ nar. 1.1.1998 – 31.12.2003 

3. Chlapci ZŠ a OGY nar. 1.1.2002 a mladší 

4. Dievčatá ZŠ a OGY nar. 1.1.2002 a mladšie 

- samostatné turnaje pre žiakov a žiačky, študentov a študentky - 

v prípade nízkej účasti spoločný turnaj. 

Právo účasti: Postupujúci z uskutočnených okresných kôl, účastníci celoslovenského 

finále 2016/17, držitelia divokých kariet pridelených organizátorom. 

Vyhodnotenie: Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body, 

počet výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, doplnková partia. 

Ceny: Víťazi v kategórií žiakov a žiačok, študenti a študentky získajú medaily. 

Podmienky účasti: Súpiska súťažiacich s celým menom, dátumom narodenia, potvrdená 

riaditeľom školy s uvedeným menom pedagogického dozoru zaslaná na 

adresu:  

- kocurjanzak@gmail.com, 0917-571710,   

- vložená na portál www.skolskysport.sk . 

Pokiaľ nahlásite len žiakov, súpisku  priniesť  priamo na súťaž.  

Na súťaž treba priniesť preukaz poistenca, v prípade úrazu. 

Postup: Na celoslovenské finále Školských majstrovstiev SR postupujú prví traja 

z každej kategórie - (3 chlapci a 3 dievčatá). 

Vklad a občerstvenie: Bez vkladu. Organizátor poskytne súťažiacim malé občerstvenie. 

Poznámky: Šachový materiál zabezpečujú Vyhlasovateľ a Usporiadateľ. Cestovné 

hradí vysielajúca organizácia. Vyhlasovateľ ani usporiadateľ 

nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti 

a porušovania predpisov BOZ. 

mailto:kocurjanzak@gmail.com
http://www.skolskysport.sk/


ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Krajské kolo školských majstrovstiev 

 

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

 

 

Funkcionári: Meno a priezvisko: 
Kontakty (e-mail, mobil, 

telefón) 

Vedúci družstva 

žiakov : 
  

Vedúci družstva 

žiačok : 
  

 

Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž. Riaditeľ školy: 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na adresu: 

kocurjanzak@gmail.com, 0917-571710,  najneskôr do 24.11.2017. 
Originál s podpisom riaditeľa školy prosím prineste na súťaž. 

Por. 

číslo: 
Meno a priezvisko: 

Dátum 

narodenia: 

Rating 

FIDE/LOK: 
Poznámka: 

Študenti narodení od 1.1.1998 do 31.12.2003 

1.     

2.     

3.     

Študentky narodené od 1.1.1998 do 31.12.2003 

1.     

2.     

3.     

Por. 

číslo: 
Meno a priezvisko: 

Dátum 

narodenia: 

Rating 

FIDE/LOK: 
Poznámka: 

Žiaci ZŠ a OGY narodení 1.1.2002 a mladší 

1.     

2.     

3.     

Žiačky ZŠ a OGY narodené od 1.1.2002  mladšie 

1.     

2.     

3.     
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