
 

 

 

 

 

                          žiakov ZŠ a študentov SŠ 
                            školský rok 2022/2023 

 

 

 

Usporiadateľ : Centrum voľného času, V jame 3, 917 01 Trnava 

Termín :  ZÁKLADNÉ ŠKOLY a STREDNÉ ŠKOLY  : 1. kolo  25. 1. 2023  - ZŠ 
           26. 1. 2023  - SŠ 
   Prezentácia : 815 až 830 h.   2. kolo  15. 2. 2023  - ZŠ 
           16. 2. 2023  - SŠ  
         3. kolo  23. 3. 2023  - ZŠ  
           24. 3. 2023 - SŠ 
Miesto :  Centrum voľného času, V jame, Trnava 

Hlavný rozhodca : Ing. Milan SZITKEY 

Účastníci :  Žiaci a žiačky ZŠ narodení 1. 1. 2007 a mladší 
   Žiaci a žiačky SŠ narodení 1. 1. 2003 a mladší (len denné štúdium) 
   Súťažiť môžu najviac 6 súťažiaci za jednu školu ! ( 3CH + 3 D) 

Systém súťaže : Švajčiarsky – na 7 kôl s hracím tempom 2x10minút na partiu, bez zapisovania ťahov, 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 

Prihlášky : Musia obsahovať meno a priezvisko, úplný dátum narodenia a potvrdenie riaditeľstvom 
školy. Prihlášky poslať  do :  1. kolo do 20. 1. 2023 

     2. kolo do 10. 2. 2023 
3. kolo do 17. 3. 2023 

Predpis : Šachový rebríček pozostáva z troch kôl (v každom kole sa započítavajú nahrané body). 
Vyhodnotené budú družstvá a jednotlivci. 

Úhrada : Všetci účastníci štartujú na náklady vysielajúcej organizácie. 

Poznámka : Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca. Organizátor nezodpovedá za straty 
vzniknuté počas súťaže. 

Ceny : Po skončení všetkých kôl z kategórie ZŠ a SŠ prví traja získavajú diplomy a medaile. Víťazné 
družstvá v každej kategórii získavajú diplomy a ceny.                                

Štartovné : 1 € na žiaka v každom kole! 

Kontakt : Mgr. Ľubica HAFROVIČOVÁ,  3236/697, lubica.hafrovicova@cvc.trnava.sk 

 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
                                                                                                                          riaditeľ  CVČ 
 


