
                         
 

 

 

 

P R O P O Z Í C I E 

 

Majstrovstiev Trnavského kraja 4-členných družstiev 

žiakov ZŠ a študentov SŠ v zrýchlenom šachu 2018/19 

 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR. 

Organizátor: Šachový klub Skalica 

Miesto: Hotel Sv. Ludmila, Tehelňa 2595/40, 909 01 Skalica 

Termín: 8. marec 2019 /piatok/ 

Časový harmonogram: prezentácia 8:15 – 8:50,  

otvorenie 8:55,  

začiatok súťaže 9:00,  

záver a vyhodnotenie súťaže cca 13:30 

Riaditeľ turnaja: Ing. Milan Roman 

Hlavný rozhodca: IA Rastislav Diviak 

Hrací systém: Samostatné turnaje pre 4-členné družstvá ZŠ a SŠ s povinnou 

účasťou aspoň jedného dievčaťa, švajčiarsky systém na 7 kôl 

s hracím tempom 2 x 10 min. na partiu s prídavkom 5 sekúnd na 

každý ťah, bez zapisovania ťahov, podľa Pravidiel FIDE pre rýchly 

(rapid) šach. V prípade nižšieho počtu družstiev sa bude hrať 

systémom každý s každým, prípadne spoločný turnaj ZŠ a SŠ. 

Právo účasti: Žiaci a žiačky ZŠ a 1.stupňa OG (prima-kvarta) z Trnavského kraja, 

narodení 1.1.2003 - 31.12.2012 

 Študenti a študentky SŠ a 2. stupňa OG (kvinta-oktáva) narodení 

1.1.1999 - 31.12.2004. Všetci členovia družstva musia byť žiakmi 

jednej školy, čo potvrdí riaditeľ školy svojím vyhlásením v 

prihláške resp. na súpiske. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, 

prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa 

súpisky musí byť dodržané v každom zápase. Každé družstvo môže 

mať jedného náhradníka. 

Štartovné: 8 eur za družstvo 

Vyhodnotenie:  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 bodov, 

výsledok vzájomnej partie a umiestnenie družtva.  

Ceny: Medaily a vecné ceny pre prvé tri družstvá v celkovom poradí aj 

pre hráčov na 1. mieste na jednotlivých šachovniciach.  



Podmienky účasti: Vyplnená súpiska súťažiacich (meno, dátum narodenia, škola, 

meno pedagogického dozoru) zaslaná v elektronickej forme 

(potvrdená riaditeľom školy a naskenovaná alebo zaslaná z 

oficiálnej e-mailovej adresy školy) na e-mailovú adresu: 

rasto.diviak@gmail.com najneskôr do utorka 5. marca 2019. 

 

Poznámky: Hrací materiál zabezpečí organizátor. Účastníkom bude podané 

malé občerstvenie a pitný režim. Usporiadatelia nezodpovedajú za 

prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania 

predpisov BOZ. Pedagogický dozor zabezpečuje vedúci družstva 

sprevádzajúci žiakov príslušnej školy. Z podujatia bude zverejnená 

výsledková listina a fotodokumentácia na portáli 

http://www.skolskysport.sk 

 Zoznam prihlásených a výsledky turnaj budú priebežne 

aktualizované na http://chess-results.com 

 

 

 

 

 

 



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
na Majstrovstvá Trnavského kraja 4-členných družstiev 

žiakov ZŠ a študentov SŠ v zrýchlenom šachu 2018/19 

 

Názov školy :     

 

Pedagogický dozor (vedúci družstva): 
 

 

Meno a priezvisko: Kontakty (e-mail, mobil, telefón) 

  

  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:  rasto.diviak@gmail.com najneskôr    

do utorka 5. marca 2019. 

 

Por. 

číslo: 
Meno a priezvisko: 

Dátum 

narodenia: 

Rating 

FIDE/LOK: 
Poznámka: 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

  

mailto:rasto.diviak@gmail.com

