
 

           
 

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA DÚBRAVKA, 

Bratislavská šachová akadémia a ŠK Dúbravan 

usporiadajú dňa 23.10.2018 (utorok) 

OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ BA-IV 

V ŠACHU ŽIAKOV 
Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva Školstva, Vedy, Výskumu a Športu SR 

 

Riaditeľ turnaja: Mgr. Michal Vrba 

Miesto: Bratislava - Dúbravka, Kultúrne centrum Fontána, Ožvoldíkova 12, veľká sála 

Právo účasti: Žiaci a žiačky ZŠ a 1. stupňa OG okresu BA IV. narodení 1.1.2003 a mladší. 

Hrací systém:Švajčiarsky systém, 7 kôl, 2 x 10 min., pravidlá FIDE pre rapid, bez zapisovania. 

Postup: Na Školské majstrovstvá Bratislavského kraja postupujú prví traja z každej kategórie  - (3 chlapci a 3 

dievčatá). 

 

Prihlášky:Vyplnená súpiska súťažiacich (meno, dátum narodenia, škola, meno pedagogického dozoru) zaslaná v 

elektronickej forme (potvrdená riaditeľom školy a naskenovaná alebo zaslaná z oficiálnej e-mailovej adresy školy) 

na adresu: sachovaakademia@gmail.com alebo vložená na portál www.skolskysport.sk kde budú zverejnené aj 

výsledky. 

Uzávierka prihlášok je dňa 19.10.2018.  

Zoznam prihlásených: www.skolskysport.sk alebo na www.sachovaakademia.sk  

Prezentácia: utorok 23.10. 2018 od 8
15 

do 8
45

 Odhadovaný začiatok o 9
00

. Vyhlásenie výsledkov približne o 12
30

. 

Štartovné: 3 € / žiak ; hradí sa v hotovosti na mieste - prosím priniesť presnú hotovosť. 

Ceny: Víťazi jednotlivcov žiakov a žiačok získajú pohár, druhé a tretie miesto získa medailu. Všetky tri miesta 

zároveň získajú diplom. Najlepšia škola získa diplom. Vyhodnotenie družstiev škôl - jedno družstvo tvorí 1 žiak + 1 

žiačka. Poradie družstiev tvorí súčet bodov (pri rovnosti bodov súčet pomocných hodnotení) najlepšieho žiaka 

a najlepšej žiačky v celkovom poradí. 

Poradie určuje: Počet bodov, Buchholz, Postupové body, Počet 

výhier. 

Spojenie: MHD: Najbližšie je zastávka autobusu č.83 – Pekníkova, 

3 minúty pešo. 

Ostatné spoje: 20,22 zastávka OD Saratov, alebo 4,5,34 OD Saratov 

- 5 minút pešo. 

Záverečné ustanovenia: Cestovné a štartovné hradí vysielajúca 

organizácia, prípadne účastníci. Účastníkom odporúčame priniesť si 

so sebou občerstvenie. Usporiadatelia nezodpovedajú za prípadné 

straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov 

BOZ. Pedagogický dozor zabezpečuje vedúci družstva 

doprevádzajúci žiakov príslušnej školy. Z podujatia bude zverejnená 

výsledková listina a fotodokumentácia na portáli 

http://www.skolskysport.sk/. 
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Záväzná prihláška na okresné majstrovstvá v rapid šachu žiakov a žiačok - Bratislava IV - dňa 23.10.2018  

KC Fontána, Ožvoldíkova 12, Bratislava - Dúbravka 

 

Súpiska družstva - š a c h 

Zaslať do 19.10.2018 

 

Názov školy: 

Pedagogický dozor (vedúci družstva): 

Kontaktné údaje email/mobil: 

 

  Meno a priezvisko Dátum narodenia 

C
h

la
p
ci

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

  Meno a priezvisko Dátum narodenia 

D
ie

v
ča

tá
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Po dohode s riaditeľom turnaja môže byť do majstrovstiev prihlásených aj viacej hráčov. 

Súhlasím s vyslaním horeuvedeného družstva na súťaž. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:                      Podpis, pečiatka (riaditeľ): 

 

 

 

 

 

Žiadame o vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: sachovaakademia@gmail.com do 19.10.2018. 
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