
Šachový zväz Nitrianskeho kraja - ŠTK 
Riaditeľ súťaže: Alexander Bálint, Budovateľská 98, 941 07 Veľký Kýr 

: 035-6593411, 0948088771, e-mail: alba9852@gmail.com  

 
 

Rozpis súťaže 4. ligy skupiny B11 
v praktickom šachu 8-členných družstiev  

pre súťažný ročník 2014/2015 
 
 
1. Usporiadateľom súťaže je Šachový zväz Nitrianskeho kraja. 

 
2. Súťaž sa hrá podľa Pravidiel šachu FIDE platných od 1.7.2014, Súťažného poriadku pre majstrovské súťaže 

družstiev v praktickom šachu platného od 13.7.2013 a ustanovení tohto rozpisu. Ďalšie doplňujúce 
informácie môžu byť uvedené v spravodajoch.  Individuálne výsledky budú po spracovaní zaslané na 
zápočet RTL FIDE a LOK SR. 

                                                                                                                            
3. Náklady:  Náklady spojené s účasťou v súťaži hradia zúčastnené kluby, náklady rozhodcu stretnutia hradí 

domáci klub. 
 
4. Účastníci : 

  ID klubu: 
1. SO Lokomotíva Šurany C  40403 
2. ŠK Veľký Kýr  40401 
3. NŠK Nitra D 40103 
4. CVČ Topoľčany C - Juniori 40601 
5. ŠK Termál Podhájska B 40402 
6. NŠK Nitra E 40103 
7. AŠK Nitra C 40107 
8. ŠK Levice C 40301 
9. ŠK Opevnenie Banská Štiavnica 20202 

10. ŠK Močenok 40504 
11. AŠK Nitra D – víťaz 5. ligy B11 40107 
12. Víťaz  baráže  

Družstvá: 
- NŠK Nitra – Junior A (2. miesto v 5. lige B11) a 
- ŠK Levice D (2. miesto v 5. lige B13) 

majú právo odohrať baráž o postup do tejto súťaže. V prípade záujmu o odohratia stretnutia treba 
informovať ŠTK NK do 15.8.2014. 
     Nakoľko družstvo ŠK Opevnenie Banská Štiavnica podľa územného usporiadania nepatrí do 

Nitrianskeho kraja, 
- bude hrať bez nároku na postup,  
- za prípadné dobré umiestnenie v súťaži (1.-3. miesto) bude mať nárok na finančnú odmenu.  

 
3. Prihláška družstiev do súťaže, štartovné, súpisky, kontrola, žrebovanie:  

A) Družstvo sa prihlasuje do súťaže odoslaním prihlášky poštou riaditeľovi súťaže alebo e-mailom na 
adresu alba9852@gmail.com najneskoršie do 31. augusta 2014.  

V prihláške je potrebné uviesť:  
1. Neskrátený názov oddielu alebo klubu,  
2. Adresu hracej miestnosti,  
3. Meno a priezvisko, adresu, tel. číslo a e-mail organizačného pracovníka,  
4. Meno a priezvisko rozhodcu na domáce stretnutia, jeho číslo preukazu, triedu, platnosť triedy (uviesť 
dátum), 
5. Meno a priezvisko kompetentnej osoby na vyplnenie prihlášky do súťaže s podpisom a pečiatkou. 

B) Družstvo sa považuje za prihlásené ak okrem splnení bodu 3.A) zároveň zaplatí do 31. augusta 
2014 vklad do súťaže na číslo účtu ŠZ Nitrianskeho kraja (viď bod 15.). Ako variabilný symbol treba 

použiť 5-miestny číselný kód klubu (viď bod 4.).  
C) Súpisku družstva treba vyplniť dvojmo podľa čl. 5.2 SP pre družstvá. Pri jednotlivých hráčoch je 

potrebné uviesť priezvisko, meno, dátum narodenia, evidenčné číslo hráča, resp. číslo licencie SŠZ a 
platný osobný koeficient v deň začiatku súťaže. 

D) Vyplnenú súpisku treba priniesť dvojmo na žrebovanie. Na súpiske môžu byť uvedení členovia klubu, 

ktorí majú zaplatený hráčsky poplatok na rok 2014, naturalizovaní cudzinci, držitelia licencií SŠZ 
a držitelia licencií pre hráča inej šachovej federácie.  
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E) Kontrola a potvrdenie súpisiek družstiev sa vykoná tesne pred žrebovaním.  
F) Žrebovanie. 

Žrebovanie sa uskutoční v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 13.9.2014 (t.j. v sobotu) so 

začiatkom o 9:00 h. 
 

4. Vklad do súťaže: 20 € 

 
5. Cenový fond:  

 I. miesto – 15% z vkladov, II. miesto – 10% z vkladov, 3. miesto – 5% z vkladov 
 

 
6. Postup a zostup: Víťazné družstvo postupuje do 3. ligy skupiny B1. Posledné družstvo vypadáva do 5. ligy 

skupiny B11 alebo B13 podľa územného usporiadania. 
 
7. Hodnotenie partií, stretnutí a kritéria pre určenia poradia:  

Za výhru partie má družstvo v stretnutí 1 bod, za remízu 0,5 bodu, za prehru 0 bodov.  Za vyhrané stretnutie 
sa družstvu počítajú 3 body, za remízu 1 bod a za prehru žiadny bod. Kritériá na určenie poradia družstiev: 1. 
počet získaných bodov, 2. skóre zo všetkých stretnutí, 3. skóre zo vzájomných stretnutí zainteresovaných 
družstiev. Keby ani tieto kritériá nerozhodli, pridelí sa zainteresovaným družstvám rovnaké umiestnenie. Ak 
by sa však rozhodovalo o postupe, resp. o vypadnutí, rozhodne riadiaci orgán o usporiadaní doplnkového 
stretnutia, resp. turnaja. 
 

8. Časový plán a rozpis stretnutí: 
  

1. kolo,   12.10.2014 
2. kolo,   26.10.2014 
3. kolo,   09.11.2014 
4. kolo,   23.11.2014 
5. kolo,   07.12.2015    
6. kolo,   04.01.2015   
7. kolo,   18.01.2015 
8. kolo,   01.02.2015 
9. kolo,   22.02.2015 
10. kolo, 08.03.2015 
11. kolo, 22.03.2015 

 
9. Rozhodca: 

Stretnutie rozhoduje kvalifikovaný rozhodca spravidla z domáceho klubu - oddielu. Ak nie je prítomný 
rozhodca, jeho povinnosti plní iný prítomný v zmysle čl. 8.4. Súťažného poriadku. Hrajúci rozhodca nemôže 
byť v stretnutí  zároveň aj vo funkcii kapitána družstva. 

 
10. Začiatok stretnutia:  

Stretnutia sa hrajú podľa rozpisu  so začiatkom o 9:30 h. Pokiaľ hosťujúce družstvo z dôvodu dopravného 

spojenia požiada domácich o posun začiatku o 1 hodinu dopredu resp. dozadu  sú domáci povinní žiadosti 
vyhovieť. Žiadosť o zmenu začiatku stretnutia hostia odosielajú doporučene organizačnému pracovníkovi 
súpera najneskôr 14 dní pred stretnutím. O dohode informuje žiadateľ riaditeľa súťaže. Čakacia doba na 
príchod družstva je stanovená na 1,5 hodiny. Platí len v prípade potvrdeného meškania hromadného 

dopravného prostriedku alebo nehody vlastného motorového vozidla. Vtedy sa stretnutie začína bez časového 
trestu. 

Čakacia doba na príchod hráča k partii je 1 hodina. 

Dokladom totožnosti hráča je občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, členský preukaz SŠZ. Bez 
hodnoverného dokladu totožnosti rozhodca nemusí povoliť nastúpenie hráča na zápas pokiaľ ho nepozná. 

Stretnutia posledného kola sa začínajú podľa stanoveného časového plánu. Nie je dovolené predohrávanie 

alebo posun začiatku.  

       
11. Tempo hry:  

2 hodiny na 40 ťahov, potom 1 hodina na dokončenie partie. Mechanické hodiny sa nastavujú na 4:00 h, 

digitálne hodiny podľa návodu na použitie. 
 

12. Zaznamenanie ťahov, správanie sa hráčov (výpis z Pravidiel šachu FIDE) : 

 Je zakázané zapisovať si ťahy dopredu, iba ak hráč uplatňuje remízu podľa čl. 9.2 alebo 9.3. 

 Hráči nesmú bez dovolenia rozhodcu opustiť hrací priestor. Hrací priestor je definovaný ako hracia 

miestnosť, miestnosti pre odpočinok, oblasť pre občerstvenie, priestor nablízku určený na fajčenie a iné 

miesta stanovené rozhodcom. Hráč, ktorý je na ťahu, nesmie opustiť hraciu miestnosť bez dovolenia 

rozhodcu. 

 V priebehu partie hráči majú zakázané používať poznámky, informačné zdroje, radiť sa alebo analyzovať 



na inej šachovnici. 

 Bez dovolenia rozhodcu má hráč zakázané mať v hracej miestnosti mobilný telefón alebo iné 

elektronické komunikačné prostriedky, pokiaľ ich nemá úplne vypnuté. Ak ktorékoľvek z takýchto 

zariadení vydá nejaký zvuk, hráč prehráva partiu. Súper vyhráva. Ak však súper nemôže vyhrať partiu 

akoukoľvek postupnosťou prípustných ťahov, jeho bodovým ziskom je remíza. 

 
13. Hlásenie výsledkov:  

Organizačný pracovník nahlási výsledok domáceho družstva riaditeľovi súťaže najneskôr v nedeľu do 18.00 h 
e-mailom, SMS-kou alebo telefonicky. Domáci oddiel odošle skenovaný Zápis o stretnutí alebo originál poštou 
najneskoršie prvý pracovný deň po odohraní stretnutia.  
Aktuálne správy zo súťaže budú na web stránke www.chess.sk. Aktuálnosť bude závisieť najmä od toho, či 

organizační pracovníci budú dôsledne nahlasovať výsledky zápasov aj po šachovniciach. 
 

14. Zákazy:  

 V miestnostiach, v ktorých prebieha stretnutie, je fajčenie zakázané. 

 Počas stretnutia je zákaz konzumácie alkoholu v mieste konania hry. 

 Diváci a hráči hrajúci iné partie sa nesmú rozprávať o partii alebo do nej inak zasahovať. 

 Je zakázané akýmkoľvek spôsobom rozptyľovať alebo obťažovať súpera. Zahŕňa to neprimerané 

reklamácie, neprimerané ponuky na remízu alebo privádzanie zdroja hluku do hracej miestnosti. 

 
15. Sadzobník pokút a poplatkov: 

A. Pokuty   
 Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy  

v priebehu celej súťaže  

8,- €  

 Kontumačná prehra družstva                                                                                58,- €  

 Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne 2,- €  
 Neodoslanie Zápisu o stretnutí  v prvý pracovný deň po stretnutí                                         5,- €  

 Porušenie Pravidiel FIDE, Súťažného poriadku  a Rozpisu súťaže  
podľa závažnosti. 

do 10,- €  
 

 

 pokuty za nenastúpenie hráča k partii   

               1. šachovnica                                                                                   15,- €  

               2. šachovnica                                                                                   12,- €  

               3. šachovnica                                             10,- €  

               4. šachovnica                                             7,- €  

               5. šachovnica                                                                                   5,- €  

               6. šachovnica                                             4,- €  

               7. šachovnica                                             3,- €  

               8. šachovnica                                             2,- €  
B. Poplatky   

 Protestný a odvolací vklad (poplatok) 10,- €  
       POKUTY   

     Pokuty udeľuje a závažnosť dôvodu posudzuje riaditeľ súťaže. Pokuty sa uhrádzajú na účet ŠZ NK – 
číslo účtu: 2628633953/0200, variabilný symbol: 5-miestny číselný kód klubu, Šachový zväz 
Nitrianskeho kraja, Hlavná 34, 949 07 Nitra. Termín na zaplatenie pokuty je 14 dní od vydania Spravodaja. 

Po neuhradení v tomto termíne sa pokuta zvyšuje na dvojnásobok, termín zaplatenia je ďalších 14 dní. Po 
neuhradení pokuty ani v predĺženom termíne sa pozastavuje činnosť družstva. 
PROTESTY 
     Pri porušení Pravidiel FIDE a ich výkladu, Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže môže byť podaný 

protest. Protest podáva štatutárny zástupca klubu alebo organizačný pracovník družstva na adresu ŠTK ŠZ 
Nitrianskeho kraja (Ing. Igor Eremiáš, Hlavná 34, 949 07 Nitra) najneskôr do 3 pracovných dní od udalosti, 
ktorá je predmetom protestu. Opis protestu pošle protestujúci preukázateľne tiež druhej strane, ktorá môže 
byť prijatím protestu postihnutá a rozhodcovi stretnutia. Druhá strana, príp. rozhodca stretnutia sú povinní 
vyjadriť sa k protestu do 3 pracovných dní od doručenia opisu protestu. 
O proteste rozhodne ŠTK ŠZ Nitrianskeho kraja do 14 dní od doručenia všetkých podkladov.  
Protesty a odvolania musia byť doložené poplatkom, stanoveným v Sadzobníku poplatkov a pokút. 

 
 
 
Vo Veľkom Kýre, dňa 25. júla 2014 
 
 

 Alexander  B á l i n t 
 riaditeľ súťaže  

 
 
 

http://www.chess.sk/


P.S.: 
Rozpis súťaže zasielam na adresy: 

1. Miroslav Dvoran,  mdvoran@centrum.sk (SO Lok. Šurany) 
2. Peter Červenka pevecer@zoznam.sk (SO Lok. Šurany) 
3. Jozef Száraz, dryjozsi@centrum.sk (ŠK Veľký Kýr) 
4. František Zelovič, fzelovic@gmail.com (NŠK Nitra)  
5. Erik Tóth, vincoet@post.sk (ŠK Levice) 
6. Csaba Latika csaba.latika@gmail.com (ŠK Levice) 
7. Milan Pápeš milan.papes@lesy.sk (ŠK Termál Podhájska) 
8. Karol Závodský ZavodskyKarol@gmail.com (ŠK Termál Podhájska) 
9. Igor Eremiáš devcon@centrum.sk, eigor@centrum.sk  (AŠK Nitra, ŠTK NK) 
10. Jozef Kinče dodok@zoznam.sk (AŠK Nitra) 
11. Dušan Páleš, duso0972@azet.sk (ŠZ NK, NŠK Nitra) 
12. Vincent Černák, vcernak@stonline.sk (ŠK Slovan Duslo Šaľa) 
13. Alexander Riabov, sasariabov@gmail.com (ŠK Lokomotíva Topoľčany) 
14. Jozef Mesároš,  jmesaros@vurhp.com (Š-K Močenok) 
15. Norbert Píš, norbert.piesch@gmail.com (ŠK Opevnenie Banská Štiavnica) 
16. Tomáš Imre, tomasimre@post.sk (riaditeľ 5. ligy B13) 
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