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Trenčiansky krajský šachový zväz 

Vyhlasuje 

Konkurz na usporiadanie turnajov 

Majstrovstiev trenčianskeho kraja 

mládeže jednotlivcov v roku 2019

Majstrovstvá trenčianskeho kraja jednotlivcov 2016 

do 8, 11, 14 D a CH v rapid šachu 

Systém: Niekoľko otvorených turnajov počas sezóny usporiadaných 
na území TN kraja. Do celkového hodnotenia sa započítavajú 

výsledky z najlepších troch umiestnení pre jednotlivých 
hráčov. 

Bližší popis systému turnajov v priloženom hracom poriadku. 

Termín: sezóna 2018/2019 s posledným turnajom do 19. mája 2019 

Príspevok KŠZ TN: spolu 30,-- EUR na jeden turnaj. 

V prihláške do konkurzu treba uviesť: 

- presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava… 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

podrobnejší popis hracej miestnosti  

termín konania 

meno riaditeľa turnaja, kontaktná 

osoba návrh rozhodcov turnaja 

iné (propagácia, médiá, internet, atď.) 

Prihlášku do konkurzu zaslať na predsedu komisie mládeže KŠZ TN 
najneskôr dva týždne pred uskutočnením turnaja  

Peter Bielik, bielikp@px.psg.sk, 0905 750 098 

mailto:bielikp@px.psg.sk
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Hrací poriadok turnajov započítavaných do M TN kraja 
mládeže. 

1. Právo účasti. Turnaje majstrovstiev TN kraja mládeže sú otvorené, to znamená, že ich môžu 

hrať hráči spĺňajúci vekový limit, bez obmedzenia príslušnosti k oddielom a školám TN kraja. 

Jednotlivé turnaje sú tak isto vyhodnocované bez ohľadu na príslušnosť k TN kraju. Ale do 

celkového hodnotenia sa započítavajú len tí hráči, ktorí sú registrovaní podľa matriky SŠZ do 

oddielov TN kraja, alebo sú žiakmi (žiačkami) škôl zriadených na území TN kraja. 

2. Systém turnajov. Hrá sa jeden spoločný turnaj švajčiarskym systémom na 7 kôl 2x15 minút

započítavaný do GPX. 

Kategórie:

3. Hodnotenie turnajov. Do systému bodovania sa započítavajú celkové výsledky v turnaji 

systémom, ako je momentálne platný v GPX. Do celkového hodnotenia sa započítavajú 

najlepšie tri turnaje. Vyhodnotenie. KŠZ TN vyhodnotí súťaž na poslednom zo série turnajov, 

ktorý sa musí uskutočniť do konca turnajov GPX.

4. Vyúčtovanie. KŠZ TN zašle usporiadateľovi turnaja dotáciu do 14 dní od dodania výsledkov  

turnaja. Výsledky sú v elektronickej forme z programu Swissmanager.  

V Považskej Bystrici 14.10.2018. 

Peter Bielik 

Predseda komisie mládeže KŠZ TN 

kategória do 8 rokov - narodení 1.1. 2011 a mladší 

kategória do 11 rokov - narodení 1.1.2008 a mladší 

kategória do 14 rokov - narodení 1.1.2005 a mladší 


