
 

 

 

 

 

Majstrovstvá Slovenska mládeže a juniorov jednotlivcov 

 v kategóriách do 8,10,12,14,16,18 a 20 rokov v štandardnom šachu 

 
Vyhlasovateľ:  Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Usporiadateľ: P3 projekt s.r.o., Hronská 16, Bratislava 

Termín:  16. – 23. apríl 2023 

Miesto:  Hotel Hviezda***, Okružná 123, Dudince 

Právo účasti: Chlapci a dievčatá do 8 rokov narodení v roku 2015 a mladší 

 Chlapci a dievčatá do 10 rokov narodení v roku 2013 a mladší 

 Chlapci a dievčatá do 12 rokov narodení v roku 2011 a mladší 

 Chlapci a dievčatá do 14 rokov narodení v roku 2009 a mladší 

 Chlapci a dievčatá do 16 rokov narodení v roku 2007 a mladší 

 Chlapci a dievčatá do 18 rokov narodení v roku 2005 a mladší 

 Chlapci a dievčatá do 20 rokov narodení v roku 2003 a mladší 

 Hráči musia byť členom Slovenského šachového zväzu s uhradeným členským poplatkom na 

rok 2023. Každý z účastníkov môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. 

Herný systém:  Otvorený turnaj v každej kategórii samostatne pre chlapcov a dievčatá, spoločný turnaj pre 

kategóriu CH18-20 a D16-18-20. Švajčiarsky systém na 9 kôl (príp. 7 kôl), v prípade nižšieho 

počtu hráčov v niektorej kategórii kruhový turnaj. Vo výnimočných prípadoch budú spájané 

kategórie podľa rozhodnutia Komisie mládeže SŠZ. 

 Hrať sa bude podľa pravidiel FIDE pre štandardný šach s povinným zapisovaním ťahov. 

Individuálne výsledky budú zaslané na zápočet FIDE a na LOK SŠZ. 

Tempo: 90 min na 40 ťahov + 30 minút do konca partie s prídavkom 30 sekúnd na každý ťah 

 metódou Fischer. Čakacia doba 60 min.  

Hodnotenie:  Švajčiarsky systém: počet bodov, cut Buchholz, Buchholz, vzájomný zápas, väčší počet výhier 

 Kruhový systém: počet bodov, Sonneborn-Berger, vzájomná partia, počet výhier. 

 V prípade, že vyhlásené kritériá nerozhodnú o majstrovi SR, resp. medailistoch, 

 zorganizuje sa doplnkový zápas (turnaj) obsahujúci aj kritérium povinnosti výhry bieleho.  

Garant turnaja: IM Pavol Pčola 

Riaditeľ turnaja:  Jozef Paluska, kontakt +421905539782, mail:  

Hlavný rozhodca: IA Rastislav Diviak 

Prihlášky: Odoslaním prihlasovacieho formulára https://forms.gle/rsUkynNKxwsCjXi28  do 9.4.2023

 prípadne na mailovú adresu: msr2023sach@p3projekt.sk 

 Hromadné prihlášky klubov je možné zaslať aj mailom.  

 Prihláška má obsahovať: meno a priezvisko hráča, kategóriu, dátum narodenia, FIDE ID, 

 klubovú príslušnosť, kontakt na oprávnenú osobu.  

 Prihláška sa považuje za kompletnú po uhradení štartovného. 

Štartovné: Základné štartovné pri prihláške do 9.4.2023 je 20 €. Zvýšené štartovné pri prihláške po 

 9.4.2023 je 30 €. Zľavnené štartovné pri hromadnej platbe nad 5 hráčov je 16 € na hráča. 
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Ceny: Prvé tri miesta v každej kategórii: pohár, medaila a diplom. Do 6. miesta vecné ceny v každej 

 kategórii. Celková garantovaná hodnota ocenení 1.500 €. Podmienkou udelenia cien je osobná 

 účasť na vyhodnotení a fotení ocenených na turnaji. 

Časový plán: Nedeľa 16.4. 10:00 – 14:00 Prezentácia 

    14:45 – 15:15 Otvorenie MSR mládeže 2023 

    15:30  1. kolo 

 Pondelok 17.4. 9:00  2. kolo 

    16:00  3. kolo 

 Utorok 18.4.  15:00  4. kolo 

 Streda 19.4.  15:00  5. kolo 

 Štvrtok 20.4. 15:00  6. kolo 

 Piatok 21.4.  15:00  7. kolo 

 Sobota 22.4.  9:00  8. kolo 

 Nedeľa 23.4. 9:00  9. kolo 

    15:00  Slávnostné vyhodnotenie turnaja  

Ubytovanie: Ubytovanie v Hoteli Hviezda***  https://hviezda-dudince.sk/ubytovanie/  

 Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe pri plnom využití 2 lôžok izby Standard – 49 €/osoba/noc 

 Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe na prístelke pri plnom využití 2 lôžok izby Standard – 30 €/os/noc 

 Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe pri obsadení iba 1 lôžka izby Standard – 76 €/osoba/noc 

 Ubytovanie v dvojlôžkovom apartmáne pri plnom využití – 55 €/osoba/noc 

 Cena ubytovania zahŕňa: ubytovanie, raňajky, neobmedzený vstup do bazénového sveta, 

 bezplatné parkovanie a WiFi. Ceny sú vrátane DPH. Odporúčaný dátum rezervácie je do 4.4.2023 

 Ubytovanie je možné objednať priamo cez hotel: kongresy@hviezda-dudince.sk  

Stravovanie: Stravovanie v Hoteli Hviezda*** 

 Obed – 2 chodové servírované menu (polievka, hlavné jedlo) – 6,50 € 

 Večera – 2 chodové servírované menu (predjedlo, hlavné jedlo) – 6,50 €   

 Stravu si môžu objednať aj hostia, ktorí nie sú ubytovaní v hoteli Hviezda.  

Ochrana osobných údajov: V zmysle Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov hráč alebo jeho zákonný zástupca prihlásením sa do turnaja vyjadruje súhlas 

 so spracovaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia 

 a súhlasí so zverejnením fotografií a videozáznamov z turnaja na webovej stránke podujatia 

 a v propagačných materiáloch pre účely propagácie turnaja a šachu. 

 

Sprievodné turnaje a akcie budeme priebežne dopĺňať, sledujte stránku turnaja 

https://msr2023sach.p3projekt.sk/   

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v propozíciách!  

Počas turnaja je nutné dodržiavať aktuálne protipandemické opatrenia. 

 

 

 

 

Jozef Paluska, riaditeľ turnaja 
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