
   

 

PROPOZÍCIE 

ŠACHOVÝ TURNAJ: MUŽI, ŽENY 

AMSR 2022 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

Usporiadateľ:  Žilinská univerzita v Žiline, UTV Žilina 

Termín: 16.5.2022 

Miesto: Areál ŽU Veľký diel, Cesta vysokoškolákov 26,     

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

  prejsť popri ŽILPO na ulicu Vysokoškolákov. 

Hracia miestnosť: Nová menza - Zasadačka vedeckej rady Žilinskej univerzity 

  umiestnená v Stravovacom zariadení Žilinskej univerzity na ulici   

  Vysokoškolákov 26. 

Akreditácia: V hracej miestnosti 16.5.2022  do 9:30 hod.  

Komisia šachu pri SAUŠ:  

PaedDr. Ján Kocúr, e-mail: kocurjanzak@gmail.com tel.: +421917571710   

 

Riaditeľ súťaže: Ing. Jozef Lakatoš, e-mail:  lakatosjozef47@gmail.com, tel.: +421907265565 

 

Rozhodcovia: Mgr. Karol Pekár – medzinárodný rozhodca FIDE, hlavný rozhodca 

Ing. Jozef Lakatoš – medzinárodný rozhodca FIDE. 

Prihlášky:  vyplnením a odoslaním formuláru https://forms.gle/RXtqqx5enUafDsZY7  

resp. mailom na pekar@chess.sk najneskôr 14.5.2022 do 24:00 hod. 

Otvorenie súťaže: 16.5.2022 o 10:00 hod. v hracej miestnosti 

Ukončenie šachového turnaja: 16.5.2022  cca o 17:00 hod. v hracej miestnosti. 

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

     riaditeľ turnaja, zástupca hráčov šachového turnaja 
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II. TECHNICKÉ USTANOVENIA: 

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

poriadku jednotlivcov. Výsledky súťaže nebudú zaslané pre FIDE ratingovanie. 

Kategórie: muži, ženy 

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

sa súťaž v kategórii bude hrať systémom každý s každým (uzavretý turnaj). Je tiež možné, 

že pri malom počte žien sa podujatie odohrá ako jeden spoločný turnaj so samostatným 

vyhodnotením kategórií mužov a žien. Pomocné kritériá pre určenie poradia budú zverejnené 

na začiatku súťaže. 

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

Časový rozpis:  Slávnostné otvorenie šachového turnaja 16.5.2020 o 10:00 hod.  

    Začiatok turnaja     1. kolo o 10:15 hod. 

    Po ukončení každého kola cca 10 minútová prestávka 

  Predpokladané slávnostné ukončenie turnaja o 17:00 hod. 

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

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

vysokoškolského štúdia, ktorí ukončili VŠ štúdium v roku v roku 2021, vek do 28 rokov, 

žiaci maturitného stredných škôl ročníka 2021/2022. Športovci štartujú na International 

Student Identity Card (ISIC) alebo index, absolventi predkladajú kópiu diplomu o ukončení 

štúdia v roku 2021. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí 

VŠ študenti študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené šachisti bez rozdielu 

a obmedzenia výkonnosti (aj neregistrovaní). Nominácia športovca musí byť potvrdená 

predsedom športovej komisie SAUŠ šachu a účastník ho dostane pri akreditácii. 

 

Strava:  Stravovacie zariadenie UNIZA 

Cestovné: Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ. 

Ceny:  Víťaz mužskej aj ženskej kategórie získava titul ,,Majster AMSR 2022“,  

 športovci umiestnení na 1. až 3.mieste medaile, poháre  a vecné ceny podľa 

možností usporiadateľa. 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Účastníci súťaže sú povinní zúčastniť sa na oficiálnom otvorení šachového turnaja AMSR 

2022. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom 

a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári sa zúčastňujú AMSR 2022 na 

vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za 

straty a poškodenia v rámci súťaže. 

PaedDr. Ján Kocúr       Ing. Jozef Lakatoš       Mgr. Alena Cepková,PhD 

predseda šk. SAUŠ      riaditeľ šachovej súťaže      predsedníčka ŠTK SAUŠ 


