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sachovaakademia.sk
Úroveň 2 - Miešač
Úloha na splnenie
Dátum

Podpis

Pozná, čo je cieľom hry
Pozná ťah rošáda
Pozná ťah branie mimochodom (en
passant)
Pozná rozdiel medzi šach, mat a pat
Ovláda mat dvoma dámami
Ovláda mat dámou

Úroveň 7 - Borič
Úloha na splnenie
Dátum
Vyhrá 4 partie v súťaži družstiev
Odprezentuje vybranú tému
spoluhráčom
Pozná súčasného majstra a majsterku
sveta (nemusí osobne)
Zvládnutá technika prepočtu 3-4
ťahy
Vie určiť jednotlivé časti partie a čo
je pre ne dôležité
Pozná odťažné napadnutie,
dvojšach, odlákanie

Ovláda mat dvomi vežami

Vežová koncovka - most

Správne vyriešenie troch
nepovinných úloh

Pešiaková koncovka - trojuholník

Vie dať mat na jeden ťah

Vežová koncovka - Phillidor

Vie rozohrať partiu

Vyhrá koncovku D+K vs. K+p

Orientácia na šachovnici - vie nájsť
akékoľvek políčko do 5s
Úspešne si zvládol druhú úroveň. Postupuješ do vyššej
tréningovej skupiny.

Podpis

Vyhrá koncovku ľahká figúra proti
pešiakovi, proti figúre s pešiakom

Ešte chvíľu budeš trénovať a budeš lepší, ako tvoj tréner.
Vyzvi svojho trénera na partiu!

Úroveň 8 - Expert
Úloha na splnenie
Dátum

Podpis

Úroveň 1 - Rozkukávač
Úloha na splnenie
Dátum

Vie určiť taktické slabiny

Ovláda pohyb pešiaka

Kombinácia - vie čo je cieľ, motív,
prostiedok

Ovláda pohyb veže

Pozná základné pasce v otvorení

Ovládá pohyb jazdca

Dokáže vyriešiť 3-5 kamňové úlohy
naslepo

Ovládá pohyb strelca

Mat dámou do 10 sekúnd

Ovládá pohyb dámy

Vie dať mat 3. ťahom

Ovládá pohyb kráľa

Pozná aspoň 3 partie majstrov sveta

Pozná rad, stĺpec, diagonálu

Vyriešených 20 nepovinných úloh

Pozná hodnotu figúrok

Pozná aspoň 3 gambitové otvorenia

Dokáže správne postaviť základné
postavenie

Dokáže premiestniť figúru z bodu A
do bodu B naslepo do 10s

Dokáže napadnúť súperovu figúrku

Mat vežou do 20 sekúnd

Dokáže vyhodiť súperovu figúrku

Od BŠA získavaš sústredenie s veľmajstrom.

Podpis

Gratulujem! Zvládol si prvú úroveň. Ideš ďalej?

Úroveň 4 - Makač
Úloha na splnenie
Dátum
V krúžku naučí svojho kamaráta
matovať vežou

Podpis

Úroveň 5 - Drtič
Úloha na splnenie
Dátum
Pozná význam tempa

Pozná základné turnajové pravidlá

Pozná význam opozície a štvorca

Vie zapisovať ťahy do partiára

Dokáže vyhrať pešiakovú koncovku

Správne vyriešenie siedmych
nepovinných úloh

Pozná väzbu, vytvorenie, obranu

Vie zvoliť ťah kandidát

Pozná dvojúder (vidlička)

Mat vežou do 120 sekúnd

Vie dať mat 2 ťahom

Pozná zásady boja v otvorení

Pozná základy vežovej koncovky

Dokáže nájsť všetky napadnutia v
pozícii

Správne vyriešenie desiatich
nepovinných úloh

Dokáže hodnotiť pozíciu

Vie ako zničiť obrancu

Pozná obranu proti napadnutiu
figúry
Pozná históriu šachu, kedy a kde
vznikol
Klobúk dole. Postupuješ do vyššej trénigovej skupiny.

Podpis

Odohrá aspoň 2 vážne turnaje
Odohrá aspoň 3 GPX turnaje
Teba tie šachy asi naozaj bavia. Som zvedavý, či zvládneš
úroveň 6.

Úroveň 6 - Zvierač
Úloha na splnenie
Dátum
Dokáže dať mat dvoma strelcami do
180s
Vie obsadiť rad, stĺpec, vytvoriť
batériu, presadiť voľného pešiaka
Aspoň jedno medailové umiestnenie
vo vekovej kategórii na turnaji
Orientácia v priestore - pohyb figúr
naslepo

Podpis

Úroveň 3 - Mlátič
Úloha na splnenie
Dátum
Ovláda mat vežou
Správne určí naslepo farbu piatich
polí
Pozná rozloženie šachovnice
(centrum, kráľovské a dámske krídlo)
Mat dámou do 60 sekúnd

Mat dámou a vežou do 30 sekúnd

Mat dvoma vežami do 60 sekúnd

Vie dať mať 2 ťahom do 60 sekúnd

Správne vyriešenie piatich
nepovinných úloh

Pozná aspoň dve otvorenia za
bielych a čiernych (3-5 ťahov)

Pozná obranu proti šachu

Odohrá Majstrovstvá Slovenska

Vie dať mat na 1 ťah do 20s

Ukáže analýzu vlastnej vážnej partie
Odohrá aspoň 5 partií v súťaži
družstiev
Správne vyriešenie päťnástich
nepovinných úloh
Získavaš 3 individuálne hodiny od svojho trénera.

Podpis

Odohrá aspoň 3 turnaje mimo
krúžok
V krúžku naučí svojho kamaráta
matovať dámou
Pozná hru s hodinami
Vyzerá, že to so šachom myslíš naozaj vážne.

