Slovenský šachový zväz
Komisia mládeže

SÚŤAŽNÝ PORIADOK DRUŽSTIEV
DORASTENECKEJ LIGY SR V ŠACHU

I. Organizácia súťaže
1. Hlavným organizátorom súťaže Dorasteneckej ligy SR (DL SR) je VV SŠZ. Súťaž je riadená
riaditeľom DL SR, ktorého navrhuje Komisia mládeže a schvaľuje VV SŠZ. Súťaž DL SR je
rozdelená do dvoch skupín podľa územného členenia – skupina Východ a skupina Západ. Do
záverečného turnaja Finále DL SR postupujú prvé tri družstvá z každej skupiny. Víťaz finále je
majstrom SR a získava medaily, diplomy a finančné ceny a tiež družstvá na druhom a treťom
mieste. Riaditeľ DL SR dohliada na celkový chod súťaže vrátane riadenia skupín, resp. poveruje
riadením skupiny svojho zástupcu – riaditeľa skupiny. Riaditelia skupín organizujú za pomoci
zástupcov KM z krajských zväzov a organizačných pracovníkov prihlásených klubov krajské,
medzikrajské a semifinálové turnaje.
2. V súťaži sa môžu zúčastniť 4-členné družstvá šachových oddielov a klubov, ktoré sú členmi SŠZ.
Limitujúcou podmienkou účasti hráčov je k 31. 12. prvého roka v danej dvojročnej šachovej
sezóne dosiahnutie veku maximálne 17 rokov. V roku, v ktorom sa hrá finále, môže hráč
dosiahnuť vek 18 rokov. V zostave družstva na zápas je vždy povinná účasť minimálne jedného
dievčaťa.
3. Riadiaci súťaže zhromažďuje spravodaje a výsledky z jednotlivých etáp DL SR a zverejňuje na
web stránke SŠZ. Po záverečnej etape (finále), organizátor a riaditeľ súťaže vyhodnotí celkové
poradie, vyhlási výsledky a odmení majstrovské družstvo a ostatných medailistov. Zozbierané
výsledky etáp sú zasielané spracovateľovi LOK SR na ich zápočet a výsledky finále aj na FIDE
listinu.
II. Systém súťaže
1. DL SR sa hrá postupovým systémom od majstrovstiev krajov (krajskej kvalifikácie) až po finále.
Do krajskej kvalifikácie sa môže prihlásiť ľubovoľný počet družstiev, ktoré hrajú systémom každý
s každým s hracím tempom 2 x 50 min + 10 s bonus (resp. 2 x 60 min), ak sú prihlásené 4
družstvá. Pri počte 5 - 6 družstiev je možné skrátiť tempo na 2 x 30 min + 10 s bonus (resp. 2 x
45min) a pri väčšom počte prezentovaných družstiev (max.10) je možné skrátiť tempo krajskej
etapy na 2 x 20 min + 5 s bonus (resp. 2 x 30 min), bez povinnosti zapisovať ťahy, prípadne
použiť švajčiarsky systém. Žrebovanie, miesta a termíny zápasov schváli riaditeľ skupiny na
návrh zástupcu KM SŠZ kraja, resp. zástupca určený príslušným KV SŠZ. Pri výbere miesta
krajskej etapy sa postupuje na základe posúdenia požiadaviek šachových klubov, ktoré prejavili
záujem o ich organizáciu min. 2 mesiace pred termínom určeným v termínovom kalendári SŠZ.
Prednosť organizácie krajskej, resp. štvrťfinálovej a semifinálovej etapy má družstvo, ktoré
v uplynulom ročníku skončilo najlepšie umiestnené v celkovom poradí, pričom sa prihliada na to,
aby jedno družstvo nehralo doma viac ako 2 etapy za sebou a tri ročníky danú etapu v domácom
prostredí. V neposlednom rade riaditeľ zohľadňuje, aby daná etapa podľa možnosti centralizovala
lokalitu etapy aj z hľadiska vzdialeností a cestovných nákladov všetkých štartujúcich družstiev
etapy. Z kvalifikácie postupujú prvé tri družstvá do II. kola – medzikrajskej etapy (štvrťfinále DL
SR). Výsledky z kvalifikácie sa v nasledujúcich etapách družstvám započítavajú. Zodpovedný
zástupca – organizátor etapy je povinný zabezpečiť kvalifikovaných rozhodcov (hlavný - min. 1.
triedy), vybrať vklady, zaslať výsledky zápasov a vyhodnotenie poradia etapy a postupujúcich
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družstiev (najvhodnejšie spracované vo SM) riaditeľovi skupiny a všetkým účastníkom najneskôr
do troch dní po ukončení etapy.
V II. etape (štvrťfinále), v III. etape (semifinále) a tiež aj v IV. etape (finále) hrá spolu 6 družstiev.
Postup do vyššej etapy je zabezpečený pre prvé tri družstvá z príslušnej etapy súťaže. Finále sa
hrá ako samostatný uzavretý turnaj šiestich družstiev s právom postupu prvých troch z každej
semifinálovej skupiny.
Stanovené tempo hry pre jednotlivé postupové etapy (štvrťfinále a semifinále) je 2 x 50 min + 10
s bonus. Výnimočne (okrem finále), po dohode všetkých vedúcich, je možné použitie tempa v
zápasoch na 2 x 60 min, resp. jeho skrátenie na 2 x 30 min + 10 s bonus (resp.2 x 45min) (pri
prekročení času na dohratie pod 5 minút odpadá danému hráčovi povinnosť zapisovania ťahov).
Finále sa hrá ako samostatný 5-kolový turnaj s tempom 2 x 90 min + 30 s bonus/ťah so zápisom
na FIDE listinu rozvrhnutý do troch hracích dní. Nasadenie družstiev vo finále sa určuje podľa ich
celkového umiestnenia v uplynulom ročníku DL SR.
Žrebovanie v krajskej etape sa uskutočňuje tak, že z prihlásených družstiev si najlepšie
umiestnené družstvá z celkového poradia v predchádzajúcom ročníku DL SR postupne žrebujú
čísla na párovanie dvojíc v systéme pre uzavretý turnaj pre počet spravidla do 8 max. 10
družstiev. Pri prípadne väčšom počte prihlásených družstiev (9 a viac) je možné prvú etapu hrať aj
švajčiarskym systémom na 7 kôl a potom kritériá poradia sú nasledovné: počet zápasových bodov,
počet partiových bodov, vzájomný zápas, stredný buchholz, progres. V prípade dohody na úrovni
KŠZ je možné pri väčšom počte družstiev rozdeliť turnaj aj na viac dní s finančným príspevkom
od príslušného KŠZ.
Pre postupujúce družstvá do štvrťfinále a semifinále sa žrebované čísla A1, A2, A3, resp. B1, B2,
B3, pridelia podľa umiestnenia zoradeného len z postupujúcich družstiev v predchádzajúcej etape
v danom turnaji, pričom písmeno A bude pridelené regiónu s lepšie umiestneným družstvom v
uplynulom ročníku DL SR. Systém párovania pre II. a III. etapu je potom nasledovný:
I. kolo
II. kolo
III. kolo

1A : 2B
3B : 1A
1A : 1B

2A : 3B 3A : 1B
1B : 2A 2B : 3A
2A : 2B 3A : 3B

Nasadenie družstiev vo finále sa určuje podľa ich celkového umiestnenia v uplynulom ročníku
DL SR.
6. Hodnotenie výsledkov a určenie poradia sa uskutočňuje podľa počtu zápasových bodov získaných
v danej etape (výhra – 3 body, remíza – 1 bod). Ako druhé kritérium pre určenie poradia je
celkový počet partiových bodov družstva v danej etape. Nasledujúce kritérium pre určenie poradia
je počet zápasových bodov zo vzájomných zápasov zainteresovaných družstiev a potom počet
partiových bodov z týchto vzájomných zápasov. Ak by ani uvedené kritériá nerozhodli o
umiestnení družstva, potom ako lepšie sa hodnotí družstvo, ktorého dievča získalo pre družstvo
v danej etape viac bodov, resp. pri ich rovnosti rozhoduje v prospech umiestnenia družstva jeho
hrajúci hráč s najnižším vekom.
III. Povinnosti družstiev
1. Na súpiske družstva je minimálne 5 a maximálne 10 hráčov. Doplňovanie súpisky je dovolené do
28. 02. roku ukončenia DL SR, resp. najneskôr do termínu začiatku prvého semifinálového
turnaja. V družstve môže hrať v základnej zostave jeden licenčný hráč na súhlas materského
oddielu. Na súpisku družstva môže byť doplnený len hráč, ktorý neodohral v danom ročníku DL
SR ani jeden zápas za iné družstvo ako jeho klubové družstvo v krajskej etape napr. B, C...
V prípade, že sa zistí štart hráča, ktorý už hral v družstve iného klubu v danej sezóne DL SR, jeho
výsledky sú kontumované a tiež aj hráčov uvedených v zápise pod ním. Ostatné náležitosti
súpisky, ktoré nezahrňuje tento poriadok musia byť splnené podľa súťažného poriadku družstiev
v SŠZ (SPD).
2. Súpisky kontroluje a potvrdzuje riaditeľ skupiny (Východ, Západ). Potvrdenie súpisky je zároveň
podmienkou povolenia štartu družstva vo štvrťfinálových semifinálových až finálových zápasoch.
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Súpiska môže obsahovať aj viac hráčov iných ŠK a ŠO, avšak na zápas môže nastúpiť iba jeden
licenčný hráč. Licenčné nastúpenie hráča v DL SR neobmedzuje jeho licenčný štart v systéme
ligových súťaží družstiev SŠZ a jeho štart v DL SR je bez poplatku na základe písomného súhlasu
materského klubu podpísaného oprávneným zástupcom klubu. O oprávnenosti hráča zapísaného
na súpiske a jeho štarte v zápase rozhoduje aktuálne platná evidencia v matrike SŠZ (Ak hráč
počas hracej sezóny zmenil klubovú príslušnosť jeho štart musí byť v súlade s aktuálnym stavom
v matrike SŠZ).
Podmienkou štartu družstiev v turnaji DL SR je uhradenie požadovanej výšky vkladu určenej pre
daný ročník a etapu hlavným organizátorom súťaže. Vklady sú uhradené riaditeľovi skupiny pri
prezentácii, resp. poverenému zástupcovi zodpovednému za organizáciu príslušnej etapy. Vklady
posiela riaditeľ skupiny, resp. poverený organizátor danej etapy na účet SŠZ, resp. môžu byť
uhradené do pokladne SŠZ najneskôr do ukončenia súťaže. Prípadné neuhradenie vkladu
niektorého družstva a jeho podmienečný štart bude riešené nezahrnutím uvedeného družstva do
zoznamu účastníkov, na ktorých budú rozpočítané poskytnuté dotácie SŠZ pre DL SR v danom
ročníku. Prideľovanie dotácie zúčastneným klubom podľa kritérií nákladovosti a výsledkov
(vklady, cestovné vzdialenosti, organizácia etáp, nocľah pri vzdialenosti nad 200 km a celkové
umiestnenie) je v súlade so schváleným rozpočtom na základe celkového vyhodnotenia ročníka
predloženého riaditeľom DL SR do VV SŠZ. Dotácie na organizáciu a náklady družstiev na
účasť v krajských etapách sú riešené v rámci rozpočtov krajských šachových zväzov v zmysle
odporúčania predpisov SŠZ, resp. vlastných pravidiel schválených príslušnými KŠZ.

IV. Povinnosti organizátora sústredenia (etapy)
1. Pri organizácii finále, semifinále, prípadne aj štvrťfinále na viac ako jeden deň, resp. pri
vzdialenosti družstva nad 200 km a jeho požiadavke, je organizátor tejto etapy povinný
zabezpečiť cenove dostupný nocľah a zistiť možnosti stravovania.
2. Organizátor turnaja je povinný minimálne 10 dní pred turnajom písomne informovať o
propozíciách sústredenia účastníkov a overiť si prítomnosť družstiev s právom postupu podľa
umiestnenia v nižšom stupni písomným potvrdením do určeného termínu. Pri nepotvrdenej účasti
pozvaných v stanovenom termíne, najmenej však do 5 dní pred turnajom, riaditeľ umožní nastúpiť
náhradníkom. Podobne aj pri zistení neuhradenia vkladu bude do semifinále a finále pozvané
náhradné družstvo.
3. Organizátor podujatia je povinný zabezpečiť vyhovujúce priestory, hrací materiál, partiáre,
rozhodcov a zabezpečiť odoslanie výsledkov a na požiadanie partiárov (partie môžu byť aj v
elektronickej forme) riaditeľovi súťaže do 3 dní po odohraní etapy. Vo finále DL SR je
organizátor povinný zabezpečiť prenosy partií on-line.

Schválil VV SŠZ dňa 16. 07. 2010 uznesením U04-05-2010 s platnosťou od 01. 09. 2010.

Vypracoval:

Ing. Zdenek Gregor
predseda Komisie mládeže SŠZ
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