
 
PROPOZÍCIE 

majstrovstiev okresu v šachu jednotlivcov pre základné a stredné 
školy v školskom roku 2019/2020, okres Nitra 

 
Vyhlasovateľ:            Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva ŠVVaŠ SR a  

Nitrianskeho samosprávneho kraja 
                 
Usporiadateľ:            Centrum  voľného času , Štefánikova  63, Nitra, Nitriansky  šachový klub, 
                                    Šachový zväz Nitrianskeho kraja 
 
Termín :                     24. októbra 2019 štvrtok 
 
Prezentácia:               7,30 – 8,15 hod. 
Súťaž:                         Od 8,30 hod. 
Riaditeľka súťaže:    Mgr. Adela Maškinová 
 
Hlavný rozhodca:      Ján Murín 
 
Tech. zabezpečenie:   Kristián Chrenko 
 
Miesto:                       Centrum voľného času DOMINO – sála 
 
Cestovné:                   Hradí vysielajúca škola 
 
Hrací systém :           Švajčiarsky systém  na 7 kôl s  tempom  2 x 10 min. na partiu, bez zapisovania 
                                    ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny! 
 
Kategórie :                 samostatné turnaje pre žiakov a žiačky, v prípade nižšej účasti spoločný turnaj 

- žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OGY okresu Nitra nar. 1.1.2004 - 2013. 
- študenti a študentky stredných škôl nar. 1.1.2000 – 31.12.2005. 
 

Hodnotenie :              Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body, počet  
                                    výhier, výsledok zo vzájomných zápasov, doplnková partia.  
 
Ceny:                          prví traja z každej kategórie získajú diplom a medailu, ceny 
 
                                    Hrá sa podľa pravidiel FIDE a tohoto rozpisu 
 
Postup:                       Na Majstrovstvá nitrianskeho kraja postupujú prví traja z každej kategórie. 
 
Vklad :                       2 eurá za každého hráča. Organizátor poskytne súťažiacim malé občerstvenie. 
               
                                    Na každú dvojicu treba priniesť l šachovú súpravu súťažnej veľkosti. 
          Žiadame školy o zaslanie priloženej návratky – návratku je potrebné zaslať do 18. októbra 2019 
na adresu: CVČ Domino Štefánikova tr. 63 Nitra, mail.: cvcdomino@zoznam.sk 
 
Poistenie: súťažiaci si prinesú so sebou kartičku poistenca, štartujú na vlastné nebezpečie. 
Podmienka účasti: školou potvrdená súpiska žiakov s menom a dátumom narodenia. 
                               Prosíme vedenia škôl, aby  postavili najlepších  žiakov školy nie hromadnú účasť. 
 
                                                                                      PaedDr.Viktória Mankovecká 



                                                                                                     Riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návratka 

Majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov ZŠ a SŠ 2019-2020 
zaslať do 18. októbra 2019 

mail: cvcdomino@zoznam.sk 
 

Škola: …................................................. kontakt: meno a č.t. …............................................ 
                                                                                                     …............................................ 
 
 
Kategória ZŠ chlapci         meno a priezvisko súťažiaceho             dátum narodenia 
 
 
                                             …..................................................            .. …................................ 
 
                                             …...................................................          ….................................... 
 
Kategória ZŠ dievčatá       …...................................................          ….................................... 
 
                                             …....................................................         …..................................... 
 
Kategória SŠ chlapci         …....................................................         …..................................... 
 
                                             …....................................................         ….................................... 
 
Kategória SŠ dievčatá       …....................................................         …..................................... 
 
      
 
       Pečiatka a podpis školy 


