
   

PROPOZÍCIE                                                                                                                   

ŠACHOVÝ TURNAJ: MUŽI, ŽENY  

LETNÁ UNIVERZIÁDA SR 2020 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

Usporiadateľ:  SAUŠ, MŠVVŠ SR, AC UNIZA, UTV UNIZA 

Termín: 6.10.2020 

Miesto: Areál ŽU Veľký diel, Cesta vysokoškolákov 20,     

  trolejbusy č.4 a č.14 zo železničnej stanice, zastávka ,,Obchodná ulica“, peši 

  prejsť o ulicu vyššie. 

Hracia miestnosť: Nová menza - Zasadačka vedeckej rady Žilinskej univerzity  

   umiestnená v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity na ulici  

   Vysokoškolákov 26. 

Akreditácia: V hracej miestnosti 6.10.2020  do 9,30 hod.  

Riaditeľ súťaže : Ing. Jozef Lakatoš 

Rozhodcovia: Ing. Jozef Lakatoš - IA arbiter FIDE, 

           Mgr. Karol Pekár - IA arbiter FIDE 

Predseda komisie šachu SAUŠ: Prof. Ing. Anton Geffert PhD 

Prihlášky: on line 

Otvorenie súťaže: 6.10.2020 o 10 hod. v hracej miestnosti 

Ukončenie šachového turnaja: 6.10.2020 o cca 17.hod. v hracej miestnosti. 

Súťažná a odvolacia komisia: Hlavný rozhodca, predseda komisie šachu SAUŠ, 

     riaditeľ ÚTV ŽU, zástupca hráčov šachu 

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

Predpis: Hrá sa podľa platných pravidiel FIDE pre Rapid šach a platného súťažného 

poriadku jednotlivcov. 

Disciplíny: muži, ženy 



Systém súťaže:  Švajčiarsky systém na 7 kôl.  Pri počte súťažiacich v  kategórii menej ako 8 sa 

súťaž v kategórii bude hrať systémom každý s každým (uzavretý turnaj). Pri počte súťažiacich 

11 až 15 sa bude hrať súťaž Švajčiarskym systémom na 5 kôl. 

Hracie tempo:   15 minút + 5 sekúnd za každý ťah pre každého hráča. 

Časový rozpis:  Slávnostné otvorenie šachového turnaja 6.10.2020 o 10.hod.  

    Začiatok turnaja 1. kolo o 10,30.hod 

    Po ukončení každého kola cca 10 min prestávka 

  Predpokladané slávnostné ukončenie turnaja o 17 hod. 

 Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť denní aj externí študenti všetkých štyroch 

foriem štúdia ( bakalárske, inžinierske, magisterské, doktorandské), absolventi 

vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ 2019/2019 štúdia, vek do 28 rokov, žiaci 

maturitného ročníka 2019/2020. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR 

a slovenskí VŠ študenti študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené šachisti všetkých 

výkonnostných tried. Hráčov nominuje komisia šachu SAUŠ. 

Strava:  Stravovacie zariadenie UNIZA 

Cestovné: Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ. 

Ceny:  Víťaz mužskej aj ženskej kategórie získava titul ,,Majster LU SR 2020“,  

  športovci umiestnení na 1-3.mieste diplom s medailou, poháre    

  a vecné ceny podľa možnosti usporiadateľa. 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Účastníci súťaže sa zúčastnia na oficiálnom otvorení šachového turnaja, prípadne otvorenia 

LU SR. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom 

a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári sa zúčastňujú LU SR 2020 na 

vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. 

Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže. 

Prof. Ing.Anton Geffert PhD      Ing. Jozef Lakatoš, 

predseda komisie šachu SAUŠ        Pittsburgská 15/198 Žilina 

Technická univerzita Zvolen      mobil: 0907265565   

         riaditeľ šachového turnaja 


