
Majstrovstvá SR žiakov a žiačok ZŠ a
1.stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2.

stupňa OGY v zrýchlenom šachu v šk. roku
2022/23 - propozície

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR
Usporiadateľ: ŠK Junior Tomášovce
Miesto konania: Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
Termín: 20. december 2022 /utorok /
Čas: Prezentácia –10:00 - 10:30

začiatok súťaže – 11:00
záver a vyhodnotenie súťaže – cca 17:15

Garant podujatia: Ing. Ján Mičuda - starosta obce Tomášovce

Organizácia: K. Pekár - hl.  rozhodca + online prenos
Z. Gregor - rozhodca
P. Ivanič - rozhodca
R. Ballo - org. pracovník

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl s hracím tempom 2 x 15 min + 5 sek/ťah na
partiu, bez zapisovania ťahov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny!

Kategórie: žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OG nar. 1.1.2007 a mladší

žiaci a žiačky SŠ a 2. stupňa OG nar. 1.1. 2003 - 31.12.2007

Hodnotenie: Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, upravený Buchholz,
počet výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, doplnková partia.

Ceny: Víťazi v kategórií žiakov a žiačok - trofeje, medaily a diplomy.

Právo účasti: Postupujúci z krajských kôl  + medailisti z predchádzajúcich ročníkov +
udelené divoké karty

Vklad: 10€ / hráč, hráčka. Škola môže svojim žiakom uhradiť poplatok.

Organizátor zabezpečí hráčom občerstvenie.

Prihlášky : do 18. 12. 2022 vyplnená a podpísaná súpiska školy zaslaná na mail
64garry64@gmail.com

René Ballo   +421 950 573 128

mailto:64garry64@gmail.com


Poznámky: Cestovné hradí vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Vyhlasovateľ ani
usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z
nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.

Organizátor zabezpečí v prípade potreby odvoz mikrobusom z mesta
Lučenec po predchádzajúcej telefonickej dohode -  +421 950 573 128



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na Majstrovstvá SR

v šachu základných a stredných škôl v šk. roku 2022/23

SÚPISKA   ŠKOLY

Názov školy : ..........................................................................................................

Por.
číslo:

Meno a priezvisko: Dátum
narodenia:

Rating
FIDE/LOK:

Poznámka:

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Funkcionári: Meno a priezvisko: Kontakty (e-mail, mobil,
telefón)

Vedúci družstva
žiakov :
Vedúci družstva
žiačok :

Súhlasím s vyslaním žiakov na horeuvedenú súťaž.
Riaditeľ školy:

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: 64garry64@gmail.com do 18.12.2022.

mailto:64garry64@gmail.com

