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Slovenský šachový zväz

Číslo 8/98

Bratislava 3.9.1998

IČO 1731057105103 účet 1951/1200 Poľnobanka Bratislava

TURNAJE na Slovensku v r. 1998
Uverejňujeme oznamy o turnajoch, o ktorých nám je známe, ţe sa budú konať, preto organizátori by nám mali posielať vo vlastnom záujme propozície
alebo oznam o konaní turnaja. Z priestorových dôvodov nemôţeme uverejňovať viac informácií, no na poţiadanie ochotne poskytneme bliţšie údaje
telefonicky alebo poštou.
Upozorňujeme organizátorov turnajov, ţe:
1. môţu uverejniť propozície svojho turnaja na zväzovej internetovej stránke (www.chess.sk). K tomu je potrebné zaslať propozície
v elektronickej forme ( MS Word, v krajnej núdzi T602) na adresu správcu stránky (lukac@savba.sk alebo vavrak@savba.sk), alebo
prinajhoršom na diskete
2. SŠZ im môţe pomôcť rozoslať propozície ich turnaja do celej Európy – na jednotlivé federácie E-mailom. Je nutné, aby organizátori dodali
propozície v elektronickej forme (samozrejme v angličtine!).
3. môţu zverejniť v Spravodaji kompletné propozície, je potrebné zaslať na Zväz 300 ks propozícií (resp. stačí 1 kus, na poţiadanie ich za
úhradu nákladov {platba vopred 300 Sk za stranu} i rozmnoţíme), a tieto ZADARMO rozošleme spolu so Spravodajom do kaţdého
oddielu na Slovensku.

Turnaj

Kedy

Kde

Prihlášky a informácie

Kontakt

OPEN BB (2x60)

4-6.9.

B. Bystrica

Zdenek Gregor, Bernolákova 18, Banská Bystrica

Víkendový turnaj (2x30)

11-13.9.

Zemp.Šírava

MUDr. Marián Marcin,Hollého 57, 071 01 Michalovce 0946/435 593

OPEN Avia ´98

11-17.9

Ţilina

Karol Juríček, A. Bernoláka 70/60, 010 01 Ţilina

089/32 110 byt

Šachový turnaj

12.9.

Krasňany

Rathouský Karol, Budyšínska 20, 831 03 Bratislava

07/257 806

M SR bleskový + rapid

18-20.9.

Poprad

Marián Bukovinský, Na letisko 36, 058 01 Poprad

092/612 68

Vinobranie (2x20, ţiaci 84)

19.9.

Modra

Marek Peško, Dolná 124, 900 01 Modra

OPEN Tatry

3.10-10.10 Tatranská
Lomnica
november Modra

VCS (4 čl. dr., ţiaci 84)

Ing. G. Šturc, Muškátová 8, 821 01 Bratislava
K. Rückschloss, Lipová 4, 811 02 Bratislava
Marek Peško, Dolná 124, 900 01 Modra

088/410 1693, 722 384 zam.

07/234 245
07/531 7676, chess@sztk.sk

Ospravedlnenie
Redakcia sa ospravedlňuje za 2-dňové meškanie Spravodaja. Ţiaľ, výpočet LOK sa dosť pozdrţal, a keďţe sme
nechceli vydať Spravodaj bez nových ratingov, museli sme čakať.
K. Rückschloss

Ukončené turnaje
OPEN Trebišov, Trebišov 7-14.8.1998: 1. Kotán Ladislav 9/9 !!, 2. Jurčišin Imrich 7, 3-5. Presalovič Marcel, Hornák
Klaudius, Gerbery Richard 6, 6-10. Nisztuk Michal, Molnár Peter, Mraţik Ľubomír, Baškovský Jozef, Juhar Jozef 5½, ... spolu
36 hráčov
Memoriál O. Rintela, Bratislava 24-28.8.1998: 1. Vavrak Peter 8/9, 2-3. Kujovič Michal, Pokorná Regina 7, 4-7. Lednický
Martin, Vereš Andrej, Gruca Miroslav, Orosi Peter 6, 8-13. Gregor Michal, Gregorová Zuzana, Michálek Michal, Kuboň
Kamil, Czucz Andrej, Cagalinec Marko 5½, ... spolu 45 hráčov
Svetová detská šachová olympiáda (4-členné druţstvá do 16 r.), Istanbul 20.8.-31.8.1998: 1. Arménsko, 2. Ukrajina, 3.
Gruzínsko, ... 18. Slovensko (Milan Ráchela 4/9, Ján Markoš 5, Ján Hlas 4½, Michal Mészáros 3 – najmladší účastník
Olympiády!), ... spolu 26 druţstiev

Informácie z ligových súťaţí na www.chess.sk
Chceli by sme poprosiť všetkých vedúcich súťaţí, buď oni sami alebo sprostredkovane, aby nám pravidelne posielali
priebeţné výsledky súťaţí od Extraligy aţ po 5.ligy. Najlepšie by bolo posielať výsledky e-mailom na adresy chess@sztk.sk a
lukac@savba.sk (vavrak@savba.sk). Pokiaľ nemáte takúto moţnosť, tak posielajte na disketách (poctivo vrátime) na adresu
SŠZ, v krajnom prípade aj v tlačenej forme. Kvôli rýchlejšiemu spôsobu spracovania dát poţadujeme dátové súbory pre
program ChessRes a spravodaje z líg vo formáte MS Word, ale prípadne aj v T602. Ak budete posielať súbory cez e-mail,
prosíme Vás, aby ste ich posielali ako zkompressovaný súbor ZIP, aby sme sa vyhli rôznym zbytočným problémom.
Peter Lukáč, webmaster www.chess.sk

Predaj členských známok na sezónu 1998/99
Podľa rozhodnutia konferencie SŠZ sa čistý výnos z predaja členských známok delí rovným dielom medzi kraj a SŠZ.
Výkonný výbor prijal rozhodnutie, aby v záujme zjednodušenia distribúcie známok tieto predávali jednotlivé kraje – rýchlejší
kontakt klubov s krajom a v neposlednej miere okamţitý prísun financií na kraj.
Preto nech sa kluby ohľadom predaja známok obracajú na svojho vedúceho kraja (adresár
uverejnený v Spravodaji 4), resp. ním povereného pracovníka. Sekretariát SŠZ môţe taktieţ predávať, no iba osobne ! (nie
poštou – minimalizácia poštovného).
Licencie – ako doteraz, u vedúceho matričnej komisie V. Puskailera (Adámiho 14, 841 05 Bratislava). Poplatky:
- cudzinci:
Extraliga – 1000 Sk, 1. liga – 600 Sk, 2. liga 400 Sk, ostatné 200 Sk
- domáci:
Extraliga – 600 Sk, 1. liga – 400 Sk, 2. liga 200 Sk, ostatné 200 Sk
Prestupy, hosťovanie – ako doteraz, u vedúceho matričnej komisie V. Puskailera. Poplatky:
- do Extraligy, I. a II. ligy – 100 Sk, do ostatných 50 Sk, 50% dôchodcovia a ţiaci do 15 r.
Poplatky za licencie, prestupy a hosťovania zaplatiť vopred na SŠZ s uvedením účelu platby, fotokópiu dokladu zaslať V.Puskailerovi.

Platby na SŠZ
Upozorňujeme, ţe všetky platby na SŠZ (prestupy, licencie, poplatky organizátorov turnajov a pod.) musia byť
uhradené na účet SŠZ (viď tieţ hlavička Spravodaja):

účet 1951/1200 Poľnobanka Bratislava, názov účtu: Slovenský šachový zväz.
Termínový kalendár turnajov 1999
Vyzývame všetkých organizátorov, ktorí mienia organizovať či kruhové, alebo otvorené turnaje, aby do 15.9.1998
nahlásili na sekretariát SŠZ predbeţný termín a miesto turnaja. Táto akcia sa organizuje preto, aby sa v predstihu mohol
vytvoriť návrh termínového kalendára a zamedzilo sa prípadným kolíziám, čo negatívne vplýva na účasť hráčov v turnaji.

Konkurz na usporiadanie Majstrovstiev SR muţov a ţien 1999
Výkonný výbor SŠZ vyhlasuje konkurz na usporiadanie Majstrovstiev SR muţov a ţien 1999. Rámcové podmienky sú nasledovné
(detailnú špecifikáciu dodá sekretariát na vyţiadanie):

termín: 25.6. – 3.7.1999

počet účastníkov: 150-200

min. 9 kolový otvorený turnaj, riadený počítačom, turnajový builletin (partie v ChessBase)

vyhovujúca hracia sála, ubytovanie a stravovanie

SŠZ uhradí: príspevok na ubytovanie a stravovanie pre slovenských GM, IM, WGM, WIM a ďaľších nominovaných, príspevok na
štartovné pre slovenských hráčov, príspevok na ceny pre slovenských hráčov a úhrada nákladov max. 5 rozhodcov (podľa počtu hráčov).
Celkový príspevok SŠZ: 130 000 Sk
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ubytovanie účastníkov v cene cca 150 Sk/deň, moţnosť primeraného stravovania v blízkych zariadeniach
predpokladaný cenový fond 120 000 Sk
ďaľšie náklady znáša organizátor – z vkladov, sponzorské
vklad do turnaja nesmie prevýšiť 900 Sk
uzávierka konkurzu 31.10.1998

Vzdelávanie rozhodcov
Komisia rozhodcov SŠZ zabezpečuje v r. 1998 vzdelávacie akcie rozhodcov praktického šachu – kurzy rozhodcov 1.,
2. a 3. triedy, jednodňové, 9-10 hodín, a semináre pre rozhodcov a lektorov KR SŠZ, 5 hodín, zameranie na prácu s počítačom
pri riadení OPEN-ov.
sobota 29.8.1998 800
sobota 5.9.1998 800
nedeľa 6.9.1998 800
sobota 12.9.1998 800

Prešov, KÚ SZTK, kpt. Nálepku 6, SE Me + Le, SE všetkých tried a kurz 3.2 triedy
Bratislava, SZTK, Junácka 6, , SE Me + Le, SE všetkých tried a kurz 2,3 triedy (nebude !!)
Nitra, klub. YMCA, ţelezničná stanica, SE Me + Le, SE všetkých tried a kurz 3.2 triedy
Ţilina, CVČ, Hurbanova 28 (oproti pošte), SE Me + Le, SE všetkých tried a kurz 1,2,3 triedy

Prihlášky: do Bratislavy – Karol Rathouský, Budišínska 20, 831 03 Bratislava, ostatné Rudolf Blaho, Grešova 8, 080
01 Prešov, tel. 091/725 623. Pri malom záujme sa akcia nebude konať, preto prihlásení pred akciou dostanú písomnú
pozvámku ! Pozvánky sa nebudú posielať !.
Rudolf Blaho predseda komisie rozhodcov SŠZ

Termíny ţrebovaní niektorých súťaţí
13.9. Trnava
19.9. Poprad
24.9. Bratislava
29.9. Ţilina

- 1. liga západ, 2. liga A, 2.liga B, 3. a 4. ligy Trnava
- Extraliga, 1. liga východ, 2. liga C, 2. liga D
- 3., 4. a 5. ligy Bratislava
- 3. liga Ţilina

Smutná správa
Začiatkom leta, v máji 1998, opustil rady šachistov pplk. Emil Kabát, dlhoročný predseda ŠO Krídla Košice, predseda
Vsl. KŠZ v Košiciach, dlhoročný hráč VSS (potom Severka) Košice. Do posledného ročníka vykonával funkciu ligového
rozhodcu v Košiciach a ako aktívny hráč sa zúčastňoval pravidelne turnajov jednotlivcov a reprezentoval i svoj oddiel Severku
Košice v 3. lige. S láskou a obetavosťou sa venoval šachu celý ţivot aţ do posledných chvíľ. Česť jeho pamiatke.
Rudolf Blaho predseda komisie rozhodcov SŠZ

Blahoţeláme jubilantom v septembri
51
1894
609
1172
559
3781
674
112
889
353
2383
1364
3636
3483
3604

Krčmárik
Ulbrik
Paňko
Piecka
Čáni,Ing
Rajnoha
Vařeka,Ing
Králik
Trnovský,Ing
Šťastný,PhMr
Markoš
Mihalčo
Gálly
Sokolovič
Hohoš,Ing

Ján
Ladislav
Štefan
František
Karol
Václav
Oldřich
Ondrej
Milan
Miroslav
Anton
Ladislav
Ján
Štefan
Ladislav

ZA
TN
PO
ZA
BA
BA
ZA
BB
ZA
PO
BB
KE
KE
BA
KE

ZA
PD
SK
RK
BA
PK
RK
ZV
LM
PO
ZH
KE
KE
PK
TV

1
1
1
2
3
4
1
2
2
1
1
4
9
3
1

19-09-12
20-09-14
21-09-10
21-09-18
23-09-12
23-09-28
25-09-04
25-09-29
27-09-05
28-09-21
33-09-15
33-09-17
38-09-01
43-09-09
43-09-19

3508
541
62
180
1728
3684
3925
259
3555
3676
146
2998
3553
3551
788

Hrnčiar,Ing
Halász
Puobiš,Ing
Hennel
Hritz
Štepita
Kahanek
Cerovský
Jambrich
Krištofory
Krošlák
Packa,Ing
Mladý
Slačka
Herda

Dušan
Michal
Jozef
Karol
Július
Ján
Jaroslav
Marián
Jaromír
Ján
Jozef
Ladislav
Juraj
Pavol
Rudolf

ZA
BA
TT
PO
NR
KE
BA
TT
BA
KE
TN
NR
BA
BA
BA

DK 1 43-09-23
BA 3 43-09-29
DS 1 43-09-29
KK 1 48-09-01
NZ 4 48-09-07
SN 8 48-09-16
MA 1 58-09-01
SI 1 58-09-06
BA 16 58-09-07
SN 8 58-09-11
PE 1 58-09-11
SA 1 58-09-12
BA 16 58-09-14
BA 16 58-09-19
PK 2 58-09-20

Ţiadosť redaktora
Tento Spravodaj má slúţiť všetkým šachistom, preto prosím vedúcich klubov, aby Spravodaj
dávali podľa moţnosti prečítať členom svojich klubov, známym a priateľom. Ďakujem.
Šéfredaktor: Karol Rückschloss

Redakcia: Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel. 07 / 5049 205
fax 07 / 5049 564
e-mail chess@sztk.sk, URL: http://www.chess.sk
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Čo mám robiť, keď ...
A. som hráč a ...
1. nie som v ţiadnom klube, ale chcem hrať – musím sa prihlásiť do najbliţšieho klubu, alebo
do klubu, ktorý mi najviac vyhovuje. Ak neviem ţiadnu adresu, obrátim sa na sekretariát SŠZ.
2. hrám za nejaký klub, ale chcem prestúpiť do iného – dohodnem sa s novým klubom, či ma
vôbec chcú, a poţiadam starý klub o súhlas s prestupom. Vyplním prestupový lístok (čisté má
predseda klubu, v núdzi pouţijem i čistý papier), musia ho podpísať oba kluby, zaplatím (ja
alebo nový klub) prestupový poplatok na účet SŠZ a zašlem prestupový lístok, členský preukaz
a doklad o zaplatení poplatku na vedúceho matričnej komisie V. Puskailera (Adámiho 14, 841
05 Bratislava). Poplatky: do Extraligy, I. a II. ligy – 100 Sk, do ostatných 50 Sk, 50%
dôchodcovia a ţiaci do 15 r. Prestupový termín: 1.5 – 15.9. Ţiadosť o prestup môţem podať, aj
keď nesúhlasí materský klub, vtedy vyplním ešte jeden prestupový lístok, pošlem ho
doporučene na svoj materský klub a podací lístok priloţím k ohláseniu prestupu.
3. rozpadol sa mi klub, šiel som na vojnu, presťahoval som sa do iného mesta alebo som
začal študovať na vysokej škole a chcem hrať z týchto dôvodov za iný klub – je to tzv.
technický prestup. Platí ako v bode A2, aţ na termín – kedykoľvek v priebehu roka,
najneskoršie však do 30 dní odo dňa, kedy tento dôvod nastal
4. chcem hrať v súťaţiach druţstiev za iný klub, ale chcem zostať registrovaný vo svojom
materskom klube - napr. keď idem na 1 rok na vojnu, alebo môj klub neprihlasuje
druţstvo do súťaţe... - poţiadam o hosťovanie. Vyplním presne rovnaký lístok ako pri ohlásení
prestupu a oznámim svoj úmysel hosťovať matričnej komisii s uvedením doby trvania. Matričná
komisia súhlas vyznačí do preukazu, po uplynutí doby trvania hosťovanie automaticky zaniká.
Poznámka: pre štart v majstrovských súťaţiach druţstiev nie je ţiadny rozdiel medzi prestupom
a hosťovaním.
5. chcem hrať aj za iný klub (alebo za iné druţstvo toho istého klubu v niţšej súťaţi) – volá
sa to štart na licenciu. Nesmiem hrať na licenciu v druţstve, ktoré hrá tú istú súťaţ, ako moje
pôvodné druţstvo, za ktoré naďalej hrám v súťaţiach. Poţiadam o licenciu, opäť matričnú
komisiu – ţiadosť na beţnom papieri formou listu a poplatky do extraligy 600 Sk, do 1.ligy 400
Sk a do ostatných súťaţí 200 Sk. Súhlas materského oddielu nie je potrebný. Ak však ide o
hráča do 18 rokov alebo ţenu súhlas materského oddielu nahrádza licenciu. Takýto hráč alebo
hráčka sa neráta do limitu 2 cudzincov, ktorí môţu v majstrovskom stretnutí za druţstvo
nastúpiť. Ak takúto činnosť robím v priebehu rozohranej súťaţe, musím mať na pamäti, ţe
dopĺňanie do súpisky je moţné u domácich hráčov najneskôr do 31.12. v prebiehajúcej súťaţi.
6. som cudzí štátny občan a chcem hrať slovenské súťaţe – poţiadam matričnú komisiu o
licenciu ako v A5, zaplatím poplatok do extraligy 1000 Sk, 1.ligy 600 Sk, 2.ligy 400 Sk,
ostatných súťaţí 200 Sk a naviac doručím fotku matričnej komisii na vydanie licenčného
preukazu. V jednom roku môţem mať ako zahraničný hráč vydané súčasne 2 licencie do
rôznych skupín súťaţí. Ak takúto činnosť robím v priebehu rozohranej súťaţe, musím mať na
pamäti, ţe dopĺňanie do súpisky je moţné u cudzincov najneskôr do 3.kola prebiehajúcej
súťaţe.
7. detailné informácie o prestupoch a hosťovaniach – nájdem v kniţke Príručka šachistu 2, má
ju kaţdý vedúci klubu, resp. je moţné ju zakúpiť na sekretariáte SŠZ, detailné informácie o
štarte hráča na licenciu sú obsiahnuté v Hracom poriadku majstrovských súťaţí druţstiev,
ktorého posledná verzia vyšla v Šachprofile 7/97.
8. chcem si uhrať alebo zvýšiť národný rating (osobný koeficient – Listina OK) – musím
odohrať nejaké súťaţe alebo turnaje. Ďalej sa nestarám, na výpočet ratingu zašle podklady
organizátor súťaţe alebo turnaja. LOK vychádza dvakrát ročne (1.5. a 1.9. - uzávierka
podkladov z turnajov je 14.4. a 14.8.) a ak zistím, ţe výsledok súťaţe alebo turnaja nebol
zaslaný na klasifikačnú komisiu, môţem sa pokúsiť presvedčiť organizátora slovne alebo ručne,
aby tak spravil. Reklamácie správnosti výpočtu osobného koeficientu: vedúci klasifikačnej
komisie ing. Jozef Kysel, Blumentálska 13, 811 07 Bratislava.
9. chcem si uhrať alebo zvýšiť medzinárodný rating (FIDE ELO) – ak doteraz som nemal
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ELO, musím odohrať v jednej súťaţi alebo turnaji najmenej 4 partie s elistami s nenulovým
výsledkom (väčšinou aspoň 1 bod). Ak uţ mám ELO, ráta sa mi kaţdá partia s elistom. Opäť sa
nestarám, podklady na klasifikačnú komisiu zašle organizátor (viď A8). ELO listina vychádza
dvakrát ročne – k 1.1. a 1.7.
10. chcem vedieť dobre hrať šach – trénujem a trénujem do úmoru, ak ani to nepomáha, prejdem
na gorodky, je tam podstatne menšia konkurencia.
B. som predseda (funkcionár) klubu a ...
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

vlastne ešte nie som predsedom, lebo klub práve zakladám – klub môţe vzniknúť pri pive, a
nie je k tomu potrebný ţiaden súhlas nijakého orgánu, či uţ štátneho alebo zväzového. Iba ak
chcem zaregistrovať klub z nejakých dôvodov na Ministerstve vnútra (účet v banke,
podnikateľská činnosť), musím vytvoriť stanovy a zaregistrovať ich na MV SR. Potom musím
na SŠZ zaregistrovať všetkých členov (viď B2) a prihlásiť druţstvá do súťaţe (viď B4). Na SŠZ
nahlásim kontaktnú osobu, s ktorou bude Zväz komunikovať (najčastejšie seba).
prihlásil sa mi do klubu nový člen, ktorý doteraz nebol nikde registrovaný – vyţiadam od
neho základné údaje (meno, adresa, telefón, miesto narodenia, rodné číslo), fotografiu a
poplatok za členskú známku a klubový poplatok, vyplním čistý členský preukaz a zašlem
predsedovi matričnej komisie (adresa viď A2). Ak sa ešte dá, zaradím ho na súpisku druţstva
(A4). Vytvorím mu podmienky pre zaplatenie prískočného – jedna z najdôleţitejších úloh
predsedu klubu.
chce do klubu prestúpiť nový člen – zaradujem sa, ţe mám ďalšieho dobrého hráča, a
potvrdím mu prestupový lístok a zašlem ho na schválenie na matričnú komisiu., ak je tam uţ i
súhlas starého oddielu. Po schválení prestupu ho zaradím na súpisku (A4). Prískočné – viď B2.
chcem prihlásiť nové druţstvo do súťaţe – ak som predseda nového klubu, alebo do klubu sa
mi prihlásilo toľko nových členov, ţe môţem vytvoriť nové druţstvo, obrátim sa s kompletne
vyplnenou súpiskou na predsedu svojho kraja (adresár v Spravodaji 4), ktorý ţiadosť postúpi
svojej ŠTK a táto zaradí druţstvo do primeranej súťaţe. Súťaţe sa začínajú spravidla začiatkom
októbra, takţe túto akciu pripravujem v dostatočnom predstihu.
chcem prihlásiť “staré” druţstvo do súťaţe – ak druţstvo uţ minulú sezónu hralo, nie je
potrebné ho prihlasovať, v súťaţi je automaticky (aj ak postúpilo do vyššej súťaţe). Budem
vyzvaný riaditeľom tejto súťaţe na účasť na ţrebovacej schôdzi a doručenie súpisky a ďalej sa
správam podľa jeho pokynov
chcem mať všetko v poriadku – musím u vedúceho svojho kraja zakúpiť členské známky (20
Sk deti do 15 r. a dôchodcovia, 40 Sk ostatní), nahlasovať na Zväz odsťahovanie alebo úmrtie
člena, nahlasovať zmeny adries členov...
chcem mať povesť korektného organizačného pracovníka a človeka - mal by som
v súťaţiach rešpektovať riaditeľov súťaţí a záväzné dokumenty pre hladký priebeh súťaţí Hrací poriadok, Rozpis súťaţe a Pravidlá FIDE, nesnaţím sa za kaţdú cenu ošmeknúť súpera a
poraziť ho prostriedkami za hranicami pravidiel a slušnosti, vychádzam súperovi v ústrety
v reálnych a beţných poţiadavkách (zmena termínu, čakanie, pomoc v problémoch...),
nezhadzujem šachové a ľudské schopnosti súpera, ktorý nás porazil, odpovedám včas a slušne
na korešpondenciu...

C. som organizátor turnaja a ...
1. som začiatočník, ale rád by som zorganizoval nejaký turnaj – musím sa rozhodnúť:
a) aký turnaj chcem zorganizovať – uzatvorený (kruhový - cca 10-12 hráčov), alebo
otvorený (OPEN - s nelimitovaným počtom, koľko sa prihlási a akú mám kapacitu hracej
miestnosti), resp. turnaj druţstiev...
b) kedy ho chcem spraviť – vylúčiť termínové kolízie s inými turnajmi alebo súťaţami
c) na koľko kôl ho chcem spraviť (spravidla 9 alebo 11 - iba OPEN, pri kruhovom je počet
kôl daný počtom účastníkov)
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d) akým tempom sa bude hrať (bleskový šach – menej ako 15 min. na partiu a hráča, rapid –
15 aţ 60 min., normálny šach – spravidla 2 hod./40 ťahov + 1 hod. do konca (môţe byť i iné
tempo, maximálne však 23 ťahov/1 hod))
e) koľko dní sa bude hrať – vyplýva z bodov a) a c).
f) aký silný turnaj to má byť (na úrovni klubu, okresu, kraja, Slovenska, sveta, ...)
Keď si toto ujasním, potom musím začať zháňať:
g) hraciu miestnosť – veľkosť podľa druhu turnaja a predpokladaného počtu hráčov
h) šachy, hodiny a partiáre – počet podľa predpokladaného počtu hráčov a formy turnaja ( u
tempa 1 hodina na celú partiu pre hráča je povinnosť zapisovať, pri rýchlejších tempách nie)
i) výpočtovú techniku – počítač(e), tlačiareň a papiere do tlačiarne, losovací program – to
všetko sa doporučuje hodiť na krk nejakému odborníkovi, ak to bude zabezpečovať laik,
môţem sa dočkať nemilého prekvapenia (SŠZ schválil a je schopný poskytnúť niekoľko
preverených nasadzovacích programov SwissPerfect, Swiss-Weber ...). Taktieţ sa
doporučuje zohnať (zapoţičať) si kopírku – nie je nutná, ale veľmi uţitočná. Nedoporučuje
sa prevádzkovať výpočtovú a inú kancelársku techniku priamo v hracej miestnosti, vzniká
ruch a hráči či diváci otravujú obsluhu.
j) človeka, ktorý by obsluhoval počítač pred, počas a po turnaji. Musí to byť počítačový
odborník a dobrý šachista! – minimálne tak asi KM alebo prinajhoršom I. trieda. Môţe
vyrábať i turnajový bulletin (vytlačené partie v ChessBase, reklamy sponzorov, stav po
jednotlivých kolách). Za nahrávanie partií a výrobu bulletin je ţiadúce zaplatiť osobitne – je
to drina. Bulletin sa môţe predávať, čo pokryje aspoň čiastočne náklady
k) zopár ľudí, ochotných pomôcť pri organizácii turnaja (pred a počas turnaja) – podľa
počtu hráčov a náročnosti turnaja (málokedy to zvládne iba jeden človek). Je vhodné ich
finančne motivovať!
l) ubytovanie pre účastníkov (ak je to viacdňový turnaj). Ubytovanie musí byť primerané
(aspoň typu slušnej robotníckej ubytovne), max. 3-lôţkové izby, ale i zopár 1-lôţkových, a
hlavne relatívne lacné – inak príde len málo hráčov. Nezabudnúť, ţe zopár hráčov bude
poţadovať zvláštne sluţby – špeciálne ubytovanie, ubytovanie pred alebo po turnaji, ...
m) stravovanie pre účastníkov – plná penzia, samozrejme lacné (podľa moţnosti nie v hoteli).
Treba pamätať na to, ţe veľká časť účastníkov si bude radšej kupovať stravu v bufete alebo
obchode. Medzi šachistami je veľa vegetariánov – zabezpečiť moţnosť výberu stravy –
dôleţité, ak nebude moţnosť výberu, hráči budú frfľať.
n) občerstvenie počas kola – káva, čaj, nealko nápoje, keksy a pod. Nedoporučuje sa mať bufet
priamo v hracej miestnosti alebo tesne vedľa – veľký hluk, vyrušuje to hráčov
o) doplnkový program pre účastníkov (ak sa hrá 1 kolo denne) – kúpanie, prehliadka
miestneho zámku, múzea, význačnej alebo zaujímavej miestnej firmy, kultúrny program ...
p) peniaze – absolútne kľúčový bod. Najskôr si preverím, koľko môţem dostať ako dotáciu a
čo sa za to odo mňa poţaduje. Ďalej je potrebné osloviť všetky moţné podniky a firmy
v okolí so ţiadosťou o sponzorstvo, s brnkaním na lokálpatriotickú strunu, alebo ešte lepšie
a poukazom na staré kamarátstvo. Nedoporučuje sa strelná ani iná zbraň, nanajvýš tak
mierne vydieranie.
Keď uţ toto všetko mám zabezpečené, alebo aspoň zaistené s obrovskou pravdepodobnosťou,
môţem:
q) začať s dostatočným predstihom (aspoň 3-4 mesiace) vytvárať propozície turnaja. Je
vhodné zobrať si ako vzor staré propozície nejakého dobrého turnaja. Po vytlačení a
rozmnoţení je potrebné ich rozoslať všade, kde sa len dá. Tu sa dá s výhodou pouţiť sluţba
SŠZ (zadarmo ! – viď prvú stránku Spravodajov (Turnaje na Slovensku v r. ....)).
Nepodceniť elektronický spôsob distribúcie, v dnešnom počítačovom veku je najúčinnejší
(taktieţ viď prvú stránku Spravodajov). V propozíciách musí byť uverejnených čo najviac
kontaktných adries (telefón, fax, e-mail), na ktorých vţdy niekto bude k zastihnutiu. Ak
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r)

s)
t)
u)

zbiera prihlášky do turnaja viac ľudí, zabezpečiť pravidelnú koordináciu medzi nimi –
vylúčenie duplicitne prihlásených, rovnaké informácie ... Doporučuje sa mať účet v banke,
uverejnený v propozíciách (hoci i súkromný), na ktorý môţu nádejní účastníci platiť vopred
poplatky. Výšku vkladu stanovím citlivo tak, aby som neodradil potenciálnych účastníkov,
ale aby som i ja niečo vyzbieral (na ceny). Výšku vkladu je vhodné diferencovať podľa sily
hráčov (národný alebo FIDE rating). Cenový fond – výšku jednotlivých cien a ich počet
stanovím podľa moţnosti čo najvyššie – priama úmera s počtom hráčov a ich silou.
Nesmiem zabudnúť overiť, či nejaký hráč nemá právo účasti zabezpečené napríklad
nomináciou, výsledkom z minulého ročníka... a propozície resp. pozvánku mu doručím.
Právo účasti v majstrovských súťaţiach jednotlivcov sú Hracom poriadku vydanom
v Šachprofile 8/97.
zháňať rozhodcov na turnaj – buď sa obrátim na komisiu rozhodcov, aby mi nejakých
doporučila, alebo si ich zoţeniem sám (kamaráti, doporučenia). V kaţdom páde to musia
byť kvalifikovaní rozhodcovia s preukazom, na malé a slabé turnaje stačia i rozhodcovia
s niţšou triedou, na medzinárodné musí mať aspoň hlavný rozhodca preukaz
medzinárodného rozhodcu. Počet rozhodcov – podľa počtu hráčov, doporučuje sa cca 1
rozhodca na 40 hráčov – treba sa poradiť s rozhodcami. Nezabúdam na to, ţe rozhodcov
platím – podľa jeho triedy (od 100 do 300 Sk/rozhodca a kolo), musím na to pamätať pri
odhade finančných nákladov. Musím si byť istý, ţe rozhodca je schopný zabezpečiť si
platnú LOK a FIDE listinu na bezproblémovú registráciu hráčov a ţe sa dokáţe suverénne
orientovať v Pravidlách FIDE a podporných činnostiach.
zbierať prihlášky a tŕpnuť, či sa mi prihlási dostatok ľudí
cca 1 týţdeň pred turnajom uzavrieť prihlášky ubytovania – nahlásiť hotelu presné
počty ubytovaných, inak môţe byť penále (rôzni sa podľa dohody s hotelom)
deň pred turnajom nachystať hraciu sálu – rozloţiť stoly, stoličky, šachy, hodiny,
nachystať dostatočný počet partiárov, najlepšie na celý turnaj, nachystám dostatok mydiel a
papierov na WC, nachystám dostatok odpadkových košov a zabezpečím ich časté
vyprázdňovanie. Nesmiem zabudnúť prichystať v sále dostatok vývesných tabúľ na
vyvesovanie výsledkov, losovania, poradia a rôznych propagačných materiálov.

Turnaj začal ..
v) v dostatočnom predstihu pred začiatkom turnaja (4-5 hodín) začnem registráciu
hráčov, aby som to stihol do začiatku. Ţiaľbohu väčšina hráčov príde i tak tesne pred
začiatkom, takţe mám časové problémy. Aspoň jeden rozhodca musí byť prítomný od
začiatku, aby mohol overovať ratingy hráčov. Na registráciu hráčov je veľmi ţiadúce
vyrobiť a rozmnoţiť prihlasovacie formuláre, ktoré vyplní úplne kaţdý hráč (meno, adresa,
klub, rodné číslo, rating FIDE i národný, číslo členského preukazu SŠZ a identifikačné číslo
FIDE, šachový titul, zaplatená suma za vklad a ubytovanie) – mám perfektnú kontrolu, ktorí
hráči uţ prišli a koľko zaplatili. Zároveň mi tieto lístočky slúţia ako podklad pre výrobu
štítkov na stoly (meno hráča, federácia, rating národný alebo FIDE, titul). Tieto štítky nie sú
nutné, ale je výborné, ak sa ich podarí vyrobiť (najneskôr k druhému kolu), lepšie to vyzerá
a je dobrý prehľad, kto kde hrá. Ideálne je, ak sa to vyrobí na počítači (vopred informovať
počítačového odborníka, aby sa na to pripravil), v núdzi sa môţu vyrobiť ručne fixkou.
Potom rozhodcovia pred kaţdým kolom rozloţia tieto štítky na stoly.
w) po zaregistrovaní všetkých účastníkov s radosťou prenechám ďalšie riadenie turnaja
rozhodcom – ja riešim uţ len rôzne drobné (alebo nedajboţe veľké) problémy. Na začiatku
turnaja privítam účastníkov, predstavím rozhodcov, papalášov a prípadných sponzorov, a
potom uţ nechám turnaj beţať. Nestarám sa (načo platím rozhodcov), iba riešim problémy
organizačného charakteru – papier na WC, mydlá, uteráky, smetné koše, partiáre, papiere do
tlačiarne alebo kopírky, problémy s ubytovaním, ... Nezabúdam, ţe spravidla som aj členom
komisie pre riešenie námietok, ktorá musí byť zvolená v kaţdom turnaji.
x) v kľude si zrátam príjem od hráčov, pridám k tomu sponzorské – na druhej strane
zrátam náklady (odmeny rozhodcom, organizátorom, počítačovému fachmanovi, honoráre a
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náklady hráčov, ktorí majú mať niečo hradené, faktúry, cenový fond) a potichu šediviem.
Odloţím prioritne peniaze na ceny (faktúry môţem zaplatiť i neskôr, ale ak by som nedal
ceny, znemoţním sa nadosmrti) a hneď ich nasáčkujem do obálok. Ešte počas turnaja
vyplatím rozhodcov (čím skôr, tým je to serióznejšie). Deficit, ktorý mi vznikol, doplatím
z vlastného vrecka, ale obesím sa aţ po skončení a uzavretí turnaja !
Turnaj skončil ...
y) po skončení poslednej partie posledného kola – nechám rozhodcov vyrobiť konečné
poradie, prípadne poradie v kategóriách (ţeny, juniori, seniori ...). Na slávnostnom
ukončení príliš nerečním (všetci uţ chcú ísť domov), poďakujem rozhodcom, papalášom,
sponzorom, organizátorom a nechám rozhodcov vyhlásiť poradie, ja odovzdávam obálky,
resp. i iné ceny. Rozlúčim sa so všetkými a pozvem ich na ďalší ročník. Zabezpečím
zaslanie výsledkov na zápočet národného a FIDE ratingu (podklady spravidla pripraví
rozhodca za účinnej spolupráce počítačového fachmana).
z) poupratujem a vyprázdnim sálu, vrátim poţičané veci a deň-dva oddychujem. Potom
uzatvorím všetky finančné záleţitosti a končím !
2. Som starý, skúsený organizátor ...
a) všetko viem, všetko poznám. No nezaškodí mi skontrolovať si všetko podľa C1a) aţ z) ...
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