
                                                      PROPOZÍCIE 
      Regionálne majstrovstvá Turca                                                                                

Majstrovstvá študentov a študentiek Stredných škôl regiónu Turca v 

šachu. 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR. 
Usporiadateľ: Šachový zväz Turca, Obec Bystrička, Turčianska šachová škola o.z. 

Martin 

Miesto konania: Kultúrna sála Obecný dom Bystrička 

Termín: 13. november 2019 (streda). 
Čas: Prezencia – 8:00 – 8:15 hod.,  

vyžrebovanie podľa hracieho systému – 8:15 – 8:30 hod.,  

začiatok súťaže – cca 8:30 hod.,  

záver a vyhodnotenie súťaže – cca 12:30 hod. 

Organizačný výbor: Zdenka Maršalová, starostka obce Bystrička – garant turnaja, 

                                          PaedDr. Gorazd Šarluška – riaditeľ súťaže, 

Mgr. Ján Brndiar – hlavný rozhodca, PaedDr. Vladimír Nosák – 

rozhodca, Žofia Kučerová - administratíva 

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: - samostatné turnaje pre študentov a študentky, v prípade nízkej 

účasti spoločný turnaj. 

- študenti a študentky Stredných škôl okresov Martin a Turčianske 

Teplice narodení 1.1.2000 - 31.12.2005 

- z každej školy odporúčame účasť 5 študentov a 3 študentiek. 

Štartovné:         2 € študent 

Hodnotenie: Buchholtz Tie-Breaks, postupové body, väčší počet výhier, výsledok proti 

hráčom v tej istej bodovej skupine 

Ceny: Víťazi v kategórii študentov a študentiek získajú medaily a diplomy. 

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

riaditeľom školy s uvedeným menom pedagogického dozoru zaslaná 

elektronicky na adresu: PaedDr. Gorazd Šarluška: 

gsarluska@gmail.com, najneskôr v pondelok 11.11.2018 do 18:00 hod. 

(pri zmene možno priniesť opravenú súpisku priamo na súťaž). 

Neprihlásení hráči nemusia byť z kapacitných dôvodov prijatí do turnaja! 

Na súťaž treba priniesť kópiu preukazu poistenca. 

Postup: Na Školské majstrovstvá Žilinského kraja postupujú prví traja 

z každej kategórie – (3 chlapci a 3 dievčatá) a každého okresu. 

Povinnosti usporiadateľa: Podľa Súťažného poriadku majstrovských súťaží študentov 

a študentiek Stredných škôl v zrýchlenom šachu. 

Odoslať najneskôr do 3 dní po turnaji výsledkové listiny obsahujúce 

mená, priezviská, dátumy narodenia hráčov a ich školy vyhlasova-

teľovi súťaže Slovenskému šachovému zväzu – emailom na adresu 

wlk1977@yahoo.com.  

Poznámky: Šachový materiál zabezpečujú Vyhlasovateľ a Usporiadateľ. Cestovné 

hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Vyhlasovateľ ani 

usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté 

z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ. Usporiadateľ si vyhradzuje 

v prípade nutnosti upraviť termín začiatku turnaja. 

mailto:wlk1977@yahoo.com


                           ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Školské majstrovstvá okresov MT a TR študentov a 

študentiek v šachu 

 

 

Zaslať najneskôr 11.11.2019 

 

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

 

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

telefón) 

Pedagogický 

dozor 
  

   

 

Súhlasím s vyslaním hráčov na hore uvedenú súťaž.  

  Riaditeľ školy: 

 

 

 

 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:   

gsarluska@gmail.com najneskôr v pondelok 11.11.2019, do 18:00 hod. 

Por. 

číslo: 
Meno a priezvisko: 

Dátum 

narodenia: 

Rating 

FIDE/LOK: 
Poznámka: 

Študenti 1.1.2000 - 31.12.2005 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Študentky 1.1.2000 - 31.12.2005 

1.     

2.     

3.     
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