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Šachová súťaž ZELO  
      ZELO je pre záujemcov, ktorí sa chcú v šachu zlepšovať, ale zatiaľ nemajú možnosť, odvahu 

alebo výdrž hrávať oficiálne turnaje, ligu, GPX a podobne. Alebo ich aj hrávajú, ale z dôvodov 

časových a cestovných sa ich zúčastňujú len ojedinele, čo im neumožňuje získať nevyhnutnú prax 

pre zvyšovanie svojej výkonnosti.  

       Súťaž ZELO je časovo nenáročná a efektívna. Má široký výber miesta a termínov pre turnaje. 

Celý čas ZELO-turnaja je bez akýchkoľvek prestojov využitý na hru. Naviac mimo turnajov sa 

súťažne body dajú získať aj v ďalších šachových aktivitách (simultánky, prednášky, riešiteľské a iné 

súťaže, besedy, rýchlo-kurzy základov šachu, testy atď.).  A nemusíte  cestovať ďaleko alebo 

nemusíte cestovať vôbec, lebo turnaj, prípadne inú  šachovú aktivitu urobíme na požiadanie 

priamo u Vás alebo aj v rámci školy, organizácie, firmy, ...   
Ešte to najdôležitejšie. ZELO aktivity nemajú ortodoxný šachový ráz, ktorý väčšinu rekreačných 

záujemcov o zdokonaľovanie sa v šachu, dokonale odrádza. Hrajú sa spôsobom prijateľným pre 

každého začiatočníka. ZELO (od najmenších detí až po dôchodcov) určite zaujme každého, kto si to 

aspoň párkrát vyskúša a vo výsledkovej listine nájde svoju stúpajúcu výkonnosť. 
 

       Každý účastník prechádza automaticky dvoma stupňami súťaže.  1. Tréningová (cvičná) časť, v ktorej je určujúca  

aktivita hráča, lebo v nej súťažné body iba pribúdajú. Ale ten kto vyhráva, ju absolvuje (až 5-krát) rýchlejšie ako ten, 

kto prehráva. Čiže hráč ktorý potrebuje viac praxe, sa v nej zdrží primerane viac a teda si aj viac zatrénuje.  2. Súťažná 

(bojová) časť, tu už o ďalších získaných bodoch rozhoduje hlavne šachová výkonnosť hráča.  
 

Organizátor a usporiadateľ súťažných aktivít: KC Kubra s podporou KM KŠZ Trenčín  

Riaditeľ súťaže: Emanuel Polák, eman.polak@gmail.com 
 

Právo účasti: Šachisti bez vekového obmedzenia neregistrovaní v Slovenskom šachovom zväze 

(SŠZ) alebo registrovaní v SŠZ so základným ELO 1000.  
(Mimo súťaž sa môžu turnajov zúčastňovať aj žiaci ZŠ s ELO nad 1000.) 
 

     Turnaje ZELO preferujú systém nonstop (trvajú 1 hodinu, štartovné 0,50 €). Nonstop turnaje 

pripravujeme odrazu dva za poldeň. To umožňuje hráčom využiť čas, ktorý im vyhovuje a komu sa 

zdá hodina šachu málo, môže sa zúčastniť oboch turnajov. Počas polhodinovej prestávky medzi 

oboma turnajmi sa môžu záujemci zadarmo zúčastniť tréningovej prednášky. Turnaje s priemerným 

ZELO nad 300 môžu byť aj švajčiarskym, kruhovým alebo iným štandardným systémom (trvajú 

cca 3 hodiny, štartovné 1,- €). 
 

Vyhodnotenie súťaže 

Hráč sa môže zúčastniť ľubovoľného počtu turnajov a aktivít ZELO. Body získané v turnaji alebo 

inej aktivite sa automaticky započítavajú hráčovi do osobných bodov šachistu začiatočníka (podľa 

tabuľky pre výpočet ZELO). 

Súťaž jednotlivcov  =  Zoznam (rebríček) hráčov podľa ZELO k 1. máju 

Kategórie:   A (Špunti) žiaci ZŠ 1. a 2. ročníka a predškoláci 

                    B (Nádeje) žiaci ZŠ 3. a 4. ročníka 

                    C (Ostatní) piataci a starší 
 

Ceny:  Krajský šachový zväz Trenčín odovzdá v máji hodnotné ceny pre 10 najlepších hráčov 

v každej kategórii.  

Mimo toho, priebežne počas celej súťaže získavajú aktívni hráči v každej kategórii prémiové body 

alebo  vecné ceny.  
 

Tabuľka pre výpočet ZELO je na druhej strane v prílohe 1 a pravidlá turnaja nonstop sú v prílohe 2. 

Ostatné informácie sú k dispozícii počas turnajov alebo na požiadanie u riaditeľa súťaže (napríklad 

Systém nonstop,  Ako hrať turnaj nonstop, Ceny pre aktívnych hráčov, ...)  
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Príloha 1                         Výpočet ZELO 
 

ZELO = body šachistu začiatočníka (od 0 do 999)  
 

Body za turnajové partie 
Za výhru s hráčom do ZELO 199                  1 bod 

                 s hráčom od ZELO 200 do 299      2 body  

                 s hráčom od ZELO 300 do 399      3 body   atď.  
 

Za remízu:  Hráči do ZELO 500  získavajú s hráčmi nad ZELO 500  za remízu   3 body 

                     Hráči nad ZELO 500 strácajú s hráčmi do ZELO 500  za remízu       3 body  
 

Za prehru:  Hráči nad ZELO 500 strácajú s hráčmi nad ZELO 500                       7 bodov 

                                                                      s hráčmi do ZELO 500                       10 bodov 

Všetky ostatné remízy a prehry sa nebodujú (0 bodov). 
 

POZOR!   V turnajoch, kde sú iba hráči do ZELO 500 (to znamená na  úvod súťaže cca do Vianoc) 

je bodovanie zjednodušené a univerzálne:    Výhra 5 bodov,  remíza 2 body,  prehra 1 bod, 

kontumačná prehra 0 bodov. 
 

Body za ďalšie šachové aktivity  
(počet aktivít nie je obmedzený) 

Riešenie šachových úloh, štúdií a diagramov (maximálne 20 bodov) 

Besedy a prednášky (maximálne 20 bodov) 

Simultánky (maximálne 50 bodov) 

Testy (maximálne 50 bodov) 

Minikurz základov šachu  (maximálne 100 bodov) atď. 

 

Všeobecné informácie 
Turnaj alebo šachovú aktivitu urobíme na požiadanie aj v rámci školy, organizácie, firmy, ... 

V rebríčku ZELO sa zverejňujú iba hráči nad ZELO 199 (ale na začiatku súťaže, pokiaľ aspoň 20 hráčov 

nebude mať ZELO nad 200, sa zverejňujú všetci). 

Každoročne k 1. augustu sa všetky ZELO-body znižujú o 200 (aby sa nám na výsledkovej listine zbytočne 

nehromadili neaktívni hráči). 

 

 

 

Príloha 2                   Systém turnajov nonstop 
 

Všeobecné informácie:  Turnaj trvá len 1 hodinu, 

                                         nemá žiadne časové prestoje (hráč po skončení partie hrá hneď ďalšiu partiu),  

                                         každý odohrá toľko partií, koľko stihne, 

                                         turnaj slúži len na tréning a získanie osobných bodov začiatočníka ZELO,  

                                         evidujú sa len výhry, prehry a remízy (pre výpočet ZELO), 

                                         turnajové body sa nepočítajú a nerobí sa turnajové poradie, preto  

                                         je možné prezentovať sa do turnaja kedykoľvek počas jeho trvania a 

                                         hráč môže svoju účasť v turnaji kedykoľvek ukončiť. 
 

Systém hry:     Súperov na prvú partiu určí rozhodca. Hráči po skončení partie a zapísaní výsledku, 

hrajú ďalšiu partiu s hráčmi, ktorí skončili po nich. Kto vyhral hrá s tým, čo vyhral a kto prehral hrá 

s tým, čo prehral.  V prípade nutnosti (napríklad pri remíze) určí súperov rozhodca.  

 


