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PROPOZÍCIE 

školských majstrovstiev Trnavského okresu 

v ŠACHU – žiakov ZŠ a študentov SŠ 
školský rok 2020/2021 

 
Vyhlasovateľ :              Slovenský šachový zväz s podporou MŠVVaŠ SR, Mesto Trnava 

Organizátor :  CVČ v Trnave, Krajský šachový zväz Trnava 

Termín :  Základné školy – 20. októbra 2020 (prezentácia o 745 h.) 

   Stredné školy – 21. októbra 2020 (prezentácia o 745 h.) 

Začiatok turnaja : o 800 h. 

Miesto :  CVČ, V jame 3, Trnava 

Hlavný rozhodca : Ing. Milan SZITKEY 

Štartujú : Šach je súťažou jednotlivcov – žiakov ZŠ a SŠ. Turnaj je spoločný pre kategóriu chlapcov 
a dievčat. Z každej školy štartujú maximálne 4 súťažiaci.  

Systém súťaže : Švajčiarsky – na 7 kôl, riadený programom SWISS MANAGER. Pre určenie poradia je 
rozhodujúci celkový počet bodov. V prípade rovnosti bodov rozhodujú o poradí tieto 
pomocné kritériá :  
a) progres 
b) Buchholz 
c) väčší počet výhier 

Vekové kategórie : Žiaci a žiačky ZŠ narodení 1. 1. 2005 a mladší 
 Študenti a študentky SŠ narodení 1. 1. 2001 a mladší (len denné štúdium). 

Prihlášky : Prostredníctvom portálu www.skolskysport.sk najneskôr do 19. 10. 2020. Prípadné ELO 
súťažiaceho uveďte do poznámky (v súpiske). 

Pri prezentácii je potrebné predložiť súpisku z portálu www.skolskysport.sk potvrdenú 
riaditeľom školy. 

Poznámka : Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Cestovné hradí vysielajúca škola. 

Organizátor nezodpovedá za straty vzniknuté počas súťaže. Organizácia podujatia sa 
bude riadiť podľa aktuálnych nariadení ÚVZ SR a Ministerstva školstva. 
O prípadnom zrušení súťaže budeme informovať na našej webovej stránke cvc.trnava.sk. 

Postup : Do krajského kola postupujú 3 najlepší žiaci/študenti a 3 najlepšie žiačky/študentky 
v celkovom poradí. Prvými náhradníkmi sú žiak/študent a žiačka/študentka umiestnení na 
štvrtom mieste v celkovom poradí. 

Informácie : V školskom roku 2020/2021 sa ďalší ročník Trnavských športových hier neuskutoční, preto 
sa umiestnenie trnavských škôl nebude hodnotiť bodmi. 

                                            Mgr. Katarína KULICHOVÁ   3236/697 

                                                                                                                        Mgr. Andrej HAVLÍK 

                                                                                                                                    riaditeľ CVČ 
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