
                                       Medzikrajské kolo Dorasteneckej ligy 2019/20
                         Nitriansky samosprávny kraj + Trenčiansky samosprávny kraj

Organizátori: KŠC Komárno, Šachový zväz Nitrianskeho kraja, Slovenský šachový zväz

Miesto konania: Inkubátor Komárno, Bratislavská cesta  47.766027, 18.086736
Na výjazde z Komárna smerom na Bratislavu po pravej strane.

Dátum konania: 01. február 2020 (sobota), prezentácia 9:00-9:45, začiatok turnaja 10:00

Právo účasti: Prvé tri družstvá z krajských kôl DL Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. 4-členné družstvá. 
Družstvá s povinnou účasťou dievčaťa (chlapci a dievčatá nar. 2002 a ml.), z toho aspoň traja hráči zostavy
v každom zápase musia byt členmi príslušného šachového klubu, jeden člen zostavy môže hrať na 
bezplatnú licenciu. Na súpiske družstva môže byť uvedených maximálne 10 hráčov.

Hrací systém: Hrá sa podľa súťažného poriadku Dorasteneckej ligy (DL) s povinným zapisovaním partií. 
Hráč, ktorému prvý raz klesne čas na rozmýšľanie pod 5 minút do konca partie už nemusí ďalej zapisovať 
ťahy. Výsledky budú započítané na Listine osobných koeficientov SŠZ a Rapid FIDE rating list.

Určenie poradia: Víťazom medzikrajskej etapy DL NR+TN sa stane družstvo s najvyšším počtom 
dosiahnutých zápasových bodov. Výsledky vzájomných zápasov družstiev z krajských etáp sa započítavajú 
do celkového poradia medzikrajskej etapy. Za víťazstvo v zápase sa udeľujú 3 body, za remízu 1 bod. V 
prípade rovnosti zápasových bodov rozhoduje: 1. skóre, 2. tabuľka vzájomných zápasov, 3. Počet bodov 
získaných dievčaťom, 4. Počet bodov získaných najmladším hráčom družstva.

Por.     Družstvo               Kraj        TB1         TB2
1A       KŠC Komárno          Nitra         6          7,5
2A       NŠK Nitra             Nitra         3          4
3A       NŠK Tlmače A          Nitra         0          0,5

1B       RŠA Považie A         Trenčín        6          6,5
2B       RŠA Považie B         Trenčín        3          3,5
3B       RŠA Považie C         Trenčín        0          2

1. kolo       1A : 2B      2A : 3B      3A : 1B
2. kolo       3B : 1A      1B : 2A      2B : 3A
3. kolo       1A : 1B      2A : 2B      3A : 3B

Právo postupu v DL: Prvé 3 družstvá v konečnom poradí majú nárok na postup do Semifinále 
Dorasteneckej ligy - Skupina Západ, s tým, že ich vzájomné výsledky z tohto turnaja sa prenášajú.

Tempo hry: 45 minút na partiu + 10 sekúnd na ťah pre každého hráča.

Vklad: 8 € pre družstvo, platí sa na mieste.



Ceny: Prvé tri družstvá získajú diplomy.

Prihlášky: Termín podania prihlášky je do 30.1.2020 (štvrtok) na adresu viczencz.peter@gmail.com
Prihláška prijatá po tomto termíne nemusí byť akceptovaná. 
V prihláške je potrebné uviesť súpisku družstva a kontakt na vedúceho družstva.

Kontakt: Peter Viczencz tel.: 0919 192 766, e-mail: viczencz.peter@gmail.com

Rozhodca: Gyurcsics Karol


