
Šachový zväz Nitrianskeho kraja – ŠTK 
Imre Kukel, Baštová 13, 945 01 Komárno, mobil : 0907 782267, e-mail:  kukel_i@gtsmail.sk  

 

III. liga – skupina B1, ročník 2014/2015 
 

Spravodajca č. 3 - dodatok 

 

1. Pokuta 

 

 Ruším v plnom rozsahu bod 4. Pokuta uvedenú v Spravodaji č.3 a nahradzujem textom v 
nasledovnom znení 

 

V zmysle Rozpisu súťaže bodu 17 udeľujem pokutu družstvu Šachový klub Levice za neobsadenie šachovníc č. 

6,7 a 8 v zápase KŠC Komárno B – Šachový klub Levice B vo výške 11 €. Pokutu treba uhradiť do 14 

dní od vydania tohto Spravodaja na účet ŠZ NK č. 2628633953/0200, variabilný symbol 221415803. V 

prípade neuhradenia v tomto termíne sa pokuta zvyšuje na dvojnásobok, ktorého termín zaplatenia je 

ďalších 14 dní. Po neuhradení pokuty ani v predĺženom termíne sa pozastavuje činnosť družstva. 

 

2. Turnaje 
 

Nižšie zverejňujem propozície mládežníckych turnajov. 

 

3.  Ospravedlňujem sa za chybu v Spravodaji. 

 

 

 
 
V Komárne dňa 17.11.2014          Imre Kukel   
                  riaditeľ súťaže 3. ligy B1
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Šachový zväz Nitrianskeho kraja, Nitriansky šachový 

klub 

a Gymnázium Párovske Nitra 

 

 

Propozície 

k majstrovstvám nitrianskeho kraja v šachu jednotlivcov chlapcov a dievčat pre 

základné a stredné školy v školskom roku 2014 -2015. 

 

 

Vyhlasovateľ :             Gymnázium Párovská č.1  v spolupráci so Šachovým  

                                      zväzom nitrianskeho kraja a Nitrianskym šachovým klubom.  

 

Organizátor :              Šachový zväz nitrianskeho kraja, Nitriansky šachový klub. 

 

Riaditeľ súťaže :        RNDr. Oliver Rálík  

 

Hlavný rozhodca :     František Zelovič 

 

Miesto :                      Gymnázium Párovská ulica č. 1 -  aula 

 

Termín :           25.11.2014 

 

Prezentácia :          07:30 – 08:00 hod. 

 

Začiatok 1. kola :      08:15 hod.  

 

Tech. ustanovenie :   Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre zrýchlený rapid šach na 7 kôl.  

Tempo hry :               2 x 20 min. bez zapisovania. 

 

Štartujú :                   Žiaci ZŠ a žiaci SŠ – medailisti okresných kôl.   

 

Ceny :                        Víťaz každej kategórie získa pohár a prví traja medaile a ceny. 

                         Prví traja v kat. chlapci a dievčatá ZŠ postupujú na Majstrovstvá                

                         Slovenska. 

 

Občerstvenie :          Zabezpečí Šachový klub. 

 

 

 

 

Prihlášku zaslať do 23.11.2014 na adresu fzelovic@gmail.com. 
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Nitriansky šachový klub Nitra, Nitriansky samospravný kraj,             Šachový zväz 
nitrianského kraja 

 
usporiadajú 

 
Majstrovstvá nitrianskeho kraja mládeže 

 
 

Dátum usporiadania: 22. novembra 2014 (sobota) 
 

Miesto: ZŠ Benkova, Benkova 34, Nitra - Klokočina 
 

Kategórie: do  6 rokov  ( nar.: 2008 a mladší ) 
do  8  rokov ( nar.: 2006 a mladší ) 
do 10 rokov ( nar.: 2004 a mladší ) 
do 12 rokov ( nar.: 2002 a mladší) 
do 14 rokov ( nar.: 2000 a mladší) 
do 16 rokov ( nar.: 1998 a mladší) 
do 18 rokov ( nar.: 1996 a mladší) 
Pri dostatočnom počte účastníkov, samostatný turnaj pre každú 
kategóriu.  
Kategórie do 6 a 8 rokov sa budú hrať v jednom turnaji. 
  

Tempo hry: 2 x 20 minút 
 

Hrací systém: švajčiarsky systém na 7 kôl 
 

Ceny: poháre, medaily, diplomy a vecné ceny 
 

Prezentácia: od 8:00 do 8:45 hod. 
 

Otvorenie: od 9:00 hod. 
 

Štartovné: 2,00 € 
 

Riaditeľ turnaja: Ing. Martin Nemky  
 

Hlavný rozhodca: František Zelovič 
 

Prihlášky: posielajte do 21. novembra 2014  do 20:00 hod. fzelovic@gmail.com 

 
Adresa: František Zelovič, Baničova 6, 949 12 Nitra,  

mobil: 0907/783 777, email: fzelovic@gmail.com 

 
Podmienka účasti: Každá dvojica prinesie kompletné šachy a funkčné hodiny!!! 

 
Právo účasti: Len pre hráčov registrovaných v nitrianskom kraji. 

 

Organizátori si vyhradzujú právo zmeny propozícií. 
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