
          
          

SŠZ v spolupráci s ŠK Modra usporiada 
 

Šachový festival detí a mládeže 

2022. 

 
Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov 2022 v rapid šachu 

dievčat a chlapcov v kat. do 8 (+ do 6 rokov), 10, 12, 14, 16 a 20 rokov,  
 

Podujatie je spolufinancované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky.  
 

Vyhlasovateľ:  Slovenský šachový zväz 

Organizátor:   ŠK Modra (podujatia.skmodra@gmail.com) 

Riaditeľ turnaja:  Ján Kišon (+421 949 364 826) 

Hlavný rozhodca:     IA Rastislav Diviak 

Pomocný rozhodca:  FA Radoslav Ondo 

Miesto:   Penzión Lagáň v obci Radava 

Termín:   19.11.2022                                                                                                                                                                      

Tempo:     2x15 minút na partiu + 5 sekúnd na každý ťah 

Štartovné:    10,-€ za hráča  

 

Systém:  
OPEN, Švajčiarsky systém na 7 kôl, podľa pravidiel FIDE pre rapid šach a podľa SPJ.  

V prípade nižšej účasti hráčov v niektorej kategórii súťaži jednotlivcov je možná zmena na kruhový 

turnaj alebo spojenie kategórií do jedného turnaja.  

Všetky záležitosti týkajúce sa pravidiel hry sú v právomoci hlavného rozhodcu. Rozhodnutia 

hlavného rozhodcu počas trvania turnaja sú konečné.  

 

 

Právo účasti: Chlapci a dievčatá do 8 rokov – narodení v roku 2014 a mladší  

                      Chlapci a dievčatá do 10 rokov – narodení v roku 2012 a mladší 

          Chlapci a dievčatá do 12 rokov – narodení v roku 2010 a mladší  

          Chlapci a dievčatá do 14 rokov – narodení v roku 2008 a mladší  

          Chlapci a dievčatá do 16 rokov – narodení v roku 2006 a mladší 

          Chlapci a dievčatá do 20 rokov – narodení v roku 2002 a mladší 

 

Pomocné hodnotenie MSR jednotlivcov pri rovnosti bodov:  

1. výsledok vzájomnej partie, 2. upravený buchholz Cut-1, 3. plný buchholz, 4. počet víťazstiev,  

5. Armagedon (ak ide o ceny). 

https://www.penzionlagan.sk/


Časový harmonogram festivalu:   
 

Sobota 19.11. Turnaje jednotlivcov   

 

Registrácia 8:00-10:00 1.-7.kolo 10:30-17:00 

                               

Vyhodnotenie sa uskutoční 30 min po poslednej dohratej partii. 

Cenový fond pre MSR jednotlivcov v jednotlivých kateóriách:  

1.miesto pohár + diplom + medaila + vecná cena,  

2.miesto pohár + diplom + medaila + vecná cena, 

3.miesto pohár + diplom + medaila + vecná cena 

Prihlášky:  

Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať na mail podujatia.skmodra@gmail.com najneskôr do 

11.11.2022. Prihlášky budú akceptované iba po úhrade vkladu. Za prihlášky doručené po tomto 

termíne bude účtovaní poplatok +10,- €. Po tomto termíne nevieme zaručiť ubytovanie v penzióne. 

Ubytovanie v penzióne Lagáň bude rezervované, až po uhradení turnajového vkladu a zaplatení 

faktúry za ubytovanie. V prípade väčšieho počtu prihlásených, o zaradení do turnaja a rezervácií 

ubytovania rozhoduje deň úhrady vkladu.  

Pri platbe za viaceré osoby v prihláške uveďte menovitý rozpis. Vklad do súťaže prosíme poukázať 

na Mbank SK8483605207004205887037, ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia a do 

poznámky mená účastníkov pri jednotlivcoch. 

 

Ubytovanie s plnou penziou: 40,-€/osoba/deň 
V prípade záujmu o obytovanie s plnou penziou v Penzióne Lagáň alebo o objednávku obedu na 

príslušný deň Vás prosíme vyplniť príslušnú kolónku v prihláške. 

 

Každý účastník turnaja  súhlasí s výrobou audio a videozáznamov a fotografií a ich použitím 

na propagáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.penzionlagan.sk/


Prihláška na Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov 2022 v rapid šachu 

Názov klubu: 

Vedúci družstva (Meno, Priezvisko, tel., mail.): 

P.č. Meno a priezvisko hráča 
Dátum 

narodenia 
FIDE ID 

FIDE  

ELO 
Kategória 

Mám záujem 

iba o obed dňa 

19.11. 

sobota  

za cenu 

7€/osoba 

Mám záujem o ubytovanie s plnou penziou za cenu 

40€/osoba/deň 

(začína sa večerou a končí obedom) 

18.11. – 19.11. 19.11. – 20.11. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

vedúci         

doprovod         



 


