
       

P  R O P O Z Í C I E 
 

Majstrovstvá kraja Trenčín 2019 

stredných škôl v zrýchlenom šachu 

 

 
 

Vyhlasovateľ: Slovenský šachový zväz so súhlasom Ministerstva ŠVVaŠ SR. 
 

Organizátor: Krajský šachový zväz a ŠK PK Trenčín. 
 

Miesto: Posádkový klub Trenčín, Hviezdoslavova 16, Trenčín 
 

Termín: 20. november 2019 (streda). 
 

Časový rozpis: 8.00 – 8.30  prezentácia,  

8.30 – 8.45  vylosovanie podľa hracieho systému, 

9.00   začiatok súťaže, 

cca 13.30   záver a vyhodnotenie súťaže. 
 

Organizačný výbor: Miroslav Kijac – riaditeľ súťaže 

Martin Dobrotka – hlavný rozhodca, dobrotka@sachprievidza.sk 
 

Hrací systém: Švajčiarsky systém na 7 kôl s hracím tempom 2 x 15 min. na partiu, bez 

zapisovania ťahov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny! 
 

Kategórie: - samostatné turnaje pre študentov stredných škôl trenčianskeho kraja v kategórii 

chlapcov a dievčat v závislosti od počtu účastníkov 
 

Vyhodnotenie: Počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje Buchholz, postupové body, počet 

výhier, výsledok zo vzájomných stretnutí, žreb. 
 

Ceny: Víťazi v kategórií chlapcov a dievčat získajú medaily a diplomy. 
 

Podmienky účasti: Súpiska súťažiacich s celým menom, dátumom narodenia, potvrdená riaditeľom 

školy s uvedeným menom pedagogického dozoru zaslaná na adresu: 

dobrotka@sachprievidza.sk, (tel. kontakt: 0905 360 654), najneskôr v pondelok  

18.11.2019. 

Na súťaž je potrebné priniesť preukaz poistenca. 
 

Postup: Na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl postupujú najlepší 3 chlapci 

a 3 dievčatá. 
 

Vklad: 1 Eur za každého hráča (škola môže svojim hráčom uhradiť poplatok). Organizátor 

zabezpečí účastníkom pitný režim. 
 

Poznámky: Šachový materiál zabezpečujú vyhlasovateľ a organizátor. Cestovné hradí 

vysielajúca organizácia, prípadne účastníci. Za zdravotný stav, bezpečnosť a 

poistenie žiakov zodpovedá vysielajúca škola! Vyhlasovateľ ani usporiadateľ 

nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania 

predpisov BOZ. 

 

 

V Prievidzi, dňa 08.10.2019 

 

          Martin Dobrotka 

             Krajský šachový zväz Trenčín 
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ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na Majstrovstvá kraja Trenčín stredných škôl 

v zrýchlenom šachu 

 

 

Zoznam účastníkov -  š a ch 
Zaslať najneskoršie do 18. 11. 2019 

 

 

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

 

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

telefón) 

Vedúci družstva 

žiakov : 
  

Vedúci družstva 

žiačok : 
  

 

Súhlasím s vyslaním družstva na hore uvedenú súťaž.  

  Riaditeľ školy: 

 

 

Žiadame o vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu:   

dobrotka@sachprievidza.sk  najneskôr do pondelka 18.11.2019. 

 
Poznámka:  

Registrácia žiakov do súťaže je možná aj cez portál www.skolskysport.sk  

Por. 

číslo: 
Meno a priezvisko: 

Dátum 

narodenia: 

Rating 

FIDE/LOK: 
Poznámka: 

Chlapci 1.1.2000 a mladší 

1.     

2.     

3.     

Dievčatá 1.1.2000 a mladší 

1.     

2.     

3.     
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