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Vážení šachoví priatelia,
dostávate do rúk prvé tohtoročné číslo Spravodaja SŠZ. Aj naďalej ho budeme
vydávať len vtedy, keď množstvo a aktuálnosť informácií bude takého rozsahu, že bude
efektívne použiť aj túto papierovú verziu. Najbližšie bude vydaný po 1.5.2005 s aktuálnou
LOK a prekladom nových Pravidiel FIDE, ktoré budú platiť od 1.7.2005.
Všetky potrebné informácie a aj tento Spravodaj nájdete na našej internetovej
stránke:
www.chess.sk.
V tomto Spravodaji zverejňujeme prehľad časti podujatí, ktoré sa uskutočnia v roku
2005. Budú to najskôr Majstrovstvá Slovenska v šachu mládeže 10 a 14 ročných v Lipt.
Mikuláši, M SR mládeže v Banskej Bystrici, Prievidzi a Žiline, M SR mužov a žien
v Trenčianskych Tepliciach, ... atď.
V tomto roku z poverenia FIDE usporiada náš šachový zväz Majstrovstvá sveta
v šachu amatérov, ktoré sa uskutočnia v čase od 31.7. – 12.8.2005 v Piešťanoch. Chceme
toto podujatie úspešne zvládnuť a veríme, že aj naši šachisti s Elom FIDE maximálne do
2 000 bodov svojou účasťou podporia túto významnú medzinárodnú akciu.
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2

V prílohe Spravodaja Vám zasielame vzory a tlačivá potrebné k nasmerovaniu 2 %
dane za rok 2004 na účet SŠZ. Veríme, že aj túto našu aktivitu podporíte. Mladí
reprezentanti majú jedinečnú možnosť osloviť sponzorov, priateľov, rodinných príslušníkov
a týmto spôsobom získať finančné prostriedky na pokrytie svojich nákladov pri účasti
na európskych a svetových šachových podujatiach mládeže.
Poskytovatelia 2 % dane sú zadelení do štyroch skupín :
1. Fyzické osoby A – poukazujú 2 percentá z dane zo mzdy za rok 2004 a z iných príjmov
zo závislej činnosti napr. z dohôd o vykonaní práce.
2. Fyzické osoby B - poukazujú 2 percentá z dane zo mzdy a z iných kapitálových príjmov
napr. z prenájmu, z predaja nehnuteľností a pod.
Tieto fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie na Daňový úrad, majú vyhlásenie
o nasmerovaní 2 percent z dane priamo ako súčasť tlačiva na daňové priznanie. Nám pošlite
kópiu príslušnej strany daňového priznania.
3. Fyzické osoby ( zamestnanci ), za ktorých daňové vyrovnanie vykoná zamestnávateľ.
Tieto osoby si u zamestnávateľa nechajú potvrdiť resp vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane
z príjmov zo závislej činnosti - tlačivo Príloha č.2. Následne vyplnia Vyhlásenie o poukázaní
sumy do 2% – tlačivo Príloha č.1 v prospech SŠZ a spolu ich odovzdajú na Daňový úrad
do 30.4.2005. Nám pošlite kópie vyplnených a potvrdených tlačív.
4. Právnické osoby - podobne ako fyzické osoby A a B priamo poukazujú 2 % dane pri
vypĺňaní svojho daňového priznania. Nám pošlite kópiu príslušnej strany daňového
priznania.
Pokiaľ vyviniete toto úsilie s úmyslom podporiť nejakú konkrétnu osobu (napr. mládežníka) pri akciách SŠZ, prosíme do 30.4.2005 o zaslanie informácie (najlepšie formou
skopírovaného vyhlásenia, resp. príslušnej strany daňového priznania) na sekretariát SŠZ,
aby sme vedeli tento Váš príspevok identifikovať. Inak sa dozvieme len sídlo daňového
úradu a výslednú sumu od všetkých prispievateľov, z čoho identifikácia nie je možná.
Čisté tlačivá doporučujeme si nakopírovať a tak získať 2% ešte od ďaľších osôb.
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2
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Oznamujeme
všetkým organizačným pracovníkom šachových klubov
že už vydávame nové členské preukazy, ktoré sú štandardného európskeho formátu
zalaminované vo fólii.
Týmto Vás vyzývame ku zasielaniu fotiek svojich členov na Sekretariát SŠZ
do Liptovského Mikuláša. Požadovaný formát fotky je 3,5 x 3 cm, farebne, na rube musí byť
napísané meno a priezvisko, prípadne aj dátum narodenia.
Akceptujeme aj fotky zaslané cez email vo formáte farebných obrázkov typu .jpg
skomprimované do súborov typu .zip alebo .rar, nafotené digitálnym fotoaparátom (kvalita
obrázkov nafotených z mobilu nepostačuje!!!) a spracované v PC. Názov súboru obrázka
musí obsahovať ID SR hráča, napr. 504101449.jpg, prípadne stačí aj posledné štvorčíslie
1449.jpg. Fotografie v digitálnej forme vyžaduje už aj FIDE od všetkých držiteľov
medzinárodných titulov.
Poplatok za nový preukaz je 20 Sk a platí sa vopred na účet SŠZ.
Žiadame zároveň so všetkými fotkami naraz zasielať aj kópiu dokladu o platbe, inak
musíme čakať na výpis z účtu minimálne niekoľko dní, sledovať v hŕbe nekompletných
podkladov rôzne veci, pričom sa môže aj niečo prehliadnuť.
Prednostne vybavujeme úplné a kompletné podklady.

Vážený priateľ, organizačný pracovník šachového klubu,
v najbližších dňoch obdržíte od nás zoznam členov Vášho šachového klubu s ich
údajmi, z ktorých niektoré budú vytlačené aj na nových členských preukazoch. Z dôvodu
šetrenia pri výrobe preukazov, Vás žiadame o dôsledné skontrolovanie správnosti
a úplnosti údajov.
Zároveň Vám umožňujeme ešte aktualizovať počet členov, t. j. doplniť nových alebo
zrušiť neperspektívnych členov. Od tohto roku budú platiť už len nové preukazy, ktorých
výmena je rozložená na dlhšie časové obdobie už od minulého roku. Tu si dovolíme
upozorniť, lebo mnohí to nevedia, že členská známka platí na príslušný kalendárny rok,
s predĺžením platnosti do konca súťažného ligového ročníka iba pre súťaže družstiev.
Usporiadatelia turnajov jednotlivcov riskujú účasťou hráčov bez platnej členskej známky už
od 1. januára možné komplikácie s uznaním turnaja, resp. splnenia noriem hráčov.
Uhradením doplatku na členské známky 2005 ešte pred výrobou preukazov nám
umožníte zaslať Vám hotové preukazy už s nalepenými známkami.
Očakávame od Vás skoré skontrolovanie a upresnenie údajov, zaslanie fotiek,
registračných poplatkov, event. doplatku na členské známky.

Na našu adresu:

Sekretariát Slovenského šachového zväzu,
Školská 10,
031 01 Liptovský Mikuláš
Účet SŠZ číslo: 1951/1200 v UniBanke
E-mail:
sekretariat@chess.sk
Telefón: 044-5623668, -69, fax 044-5623670
Mobil SŠZ:
0905 656 925
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Záznam č. 3 z rokovania Rady SŠZ dňa 4.12. 2004 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
BB - Igor Longauer,
BA - Jozef Soršák, Gustáv Šturc
KE - Zdenek Fenďa
NR - Štefan Blaho, Imre Kukel
Ospravedlnení:
Prizvaní:

PRE - Ladislav Gurčík
TRE - Dušan Orgoň
TT - Jozef Ráchela, Vladimír Gubiš
ZA - Jozef Lakatoš, Karol Juríček

Peter Fiala, Imrich Jurčišin, Peter Grilli, Martin Marko
Karol Pekár, Rastislav Čižmár, Ján Šefčík, Ladislav Demko, Ján Murín

Priebeh rokovania:
- Všetkých prítomných privítal Zdenek Fenďa, poverený zvolaním Rady.
- Rada upravila a schválila program rokovania s nasledovnými bodmi :
2. Kontrola úloh a uznesení
3. Schválenie doplnku ku Stanovám SŠZ
7. Čerpanie rozpočtu v roku 2004
4. Správa kontrolnej komisie SŠZ
8. Návrh rozpočtu na rok 2005 a jeho
5. Voľba predsedu Rady SŠZ
schválenie
6. Aktuálna informácia o situácii vo zväze
9. Rôzne
- Rada konštatovala splnenie úloh a uznesení z predchádzajúcich zasadaní. Správa
špeciálnej komisie na kontrolu účtovníctva roku 2002 bola presunutá na neskôr (niektorí
členovia nemali k dispozícii všetky podklady).
- Rada sa zaoberala doplnkom resp. úpravou sporných článkov Stanov SŠZ, na ktoré SŠZ
upozornilo Ministerstvo vnútra, čo sa urýchlene riešilo formou písomného hlasovania podľa
podkladov zo dňa 1.4.2004. Aby nebolo pochýb o tomto kroku, Rada o tejto úprave
hlasovala s výsledkom : za 8, proti 0, zdržal sa 1.
- Rada zobrala na vedomie :
1/ správu Kontrolnej komisie prednesenú predsedom pánom Šefčíkom. V správe poukázal
na fakt, že od konferencie SŠZ v Martine v dňoch 31.5. a 1.6.2003 mala komisia problémy
so zahájením svojej činnosti, čomu zrejme napomohli pracovníci bývalého sekretariátu, ktorým tento stav vyhovoval. Zmena nastala až po výmene pracovníkov sekretariátu.
2/ aktuálnu informáciu o situácii vo zväze prednesenú prezidentom Karolom Pekárom
3/ čerpanie rozpočtu v roku 2004 /stav k 1.12.2004/.
Rada vyslovuje poďakovanie špeciálnej komisii pre kontrolu účtovníctva za rok 2002.
Kontrolná komisia SŠZ navrhuje:
1. zapracovať do volebného poriadku Konferencie SŠZ požiadavku o návrh jedného
kandidáta do Kontrolnej komisie z každého KŠZ. Kandidátov prizvať na rokovanie
Konferencie a v prípade neúčasti doložiť písomný súhlas kandidáta.
2. zmeniť Stanovy SŠZ v § 12 čl.3 : „ Konferencia volí štyroch členov kontrolnej komisie,
ostatní v ďalšom poradí budú náhradníci. ... “
Kontrolná komisia SŠZ pri kontrole roku 2003 zistila závažné nedostatky a vzhľadom k tomu,
že zodpovední nereagujú, navrhuje vymáhanie podlžností súdnou cestou a pozastavenie ich
členstva v SŠZ .
So súčasným stavom vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom SŠZ, až na malé
nedostatky, vyslovuje spokojnosť.
K tomu Rada prijala UR 19/04 (za 11, proti 0, zdržal sa 0).
- Po doplnení materiálov sekretariátom sa Rada vrátila k prerokovaniu správy špeciálnej
komisie na kontrolu účtovníctva roku 2002. Komisia vykonala veľký kus práce pri
zhromažďovaní zle účtovaných položiek. Rada tento rozsiahly materiál dôkladne prebrala
a rozhodla :
- v prípade nesprávne účtovaných prostriedkov bod I správy prijala UR 21/04 (za 11, proti
1, zdržal sa 0)
- v prípade nesprávne účtovaných prostriedkov bod 2,7,8,9 správy prijala UR 22/04 (za 12,
proti 0, zdržal sa 0)
- v bode 1 správy je nesprávne vyčíslená daň, - bod 17 správy bol medzitým vyriešený
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- v ostatných bodoch správy môžeme konštatovať porušenie finančnej disciplíny, netransparentné a nesprávne účtovanie, ktoré viedlo i k spôsobeniu škody pre SŠZ. Táto je však
nevymáhateľná a dopady môžu byť len v rovine morálnej. Predseda komisie odovzdal účtovné doklady na políciu, preto sú prípadné ďalšie kroky v tejto záležitosti zatiaľ mimo SŠZ.
- Pre voľbu predsedu Rady prijala Rada návrh p.Imre Kukela, aby bol volebný systém
dvojkolový, v prvom kole s viacerými kandidátmi, v druhom kole kandidát s najvyšším
počtom hlasov, čo umožní v prípade, že je kandidát prijateľný pre všetkých, jeho zvolenie.
Hlasovalo sa verejne, v prvom kole bol navrhnutý Gustáv Šturc (3 hlasy) a Zdenek Fenďa (8
hlasov) pričom jeden sa zdržal. V druhom kole získal Zdenek Fenďa 11 hlasov, jeden sa
zdržal, čím bol zvolený za predsedu Rady SŠZ. Tým sa uvolnila funkcia 1. podpredsedu
Rady, takže nasledovala jeho voľba. Navrhnutý Gustáv Šturc získal 11 hlasov (proti 0, zdržal
sa 1) čím bol zvolený za 1. podpredsedu Rady SŠZ.
- Prezident SŠZ Karol Pekár informoval Radu o situácii v SŠZ, zmienil sa o úspechoch reprezentantov, príprave projektov, konštatoval zlepšenie hospodárenia SŠZ, zníženie záväzkov a plynule prešiel k čerpaniu rozpočtu v roku 2004. Vysvetlil rozdiely v čerpaní voči plánu.
Ďalej predstavil návrh rozpočtu na rok 2005, ktorý vychádza z poznatkov roka 2004
a predpokladá pokračovanie v trende zlepšovania činností SŠZ. Rada schválila návrh
rozpočtu na rok 2005 (za 9, proti 0, zdržal sa 0).
- V bode rôzne členovia Rady vyjadrili pripomienky k internetovej stránke SŠZ (Gubiš, Kukel,
Longauer), k delegovaniu rozhodcov a výhrady ku komisii rozhodcov (Longauer, Lakatoš,
Kukel) a využívaniu stránky v Československom šachu (Šturc).
Predseda kontrolnej komisie apeloval na dodržiavanie činností v účtovníctve, MTZ
a odstraňovaní nedostatkov.
Za sekretariát Ladislav Demko poukázal na fakt, že ešte stále im problémy z minulosti
sťažujú prácu a uberajú sily a čas, ktorý by mohli venovať súčasným úlohám a práci pre
budúcnosť. Krátko tiež informoval o výmene členských preukazov.
UR 18/04:
Rada schvaľuje úpravu sporných článkov v Stanovách SŠZ :
§ 1 čl.4 : „ Sídlom zväzu je hlavné mesto SR Bratislava, Junácka 6, 83280 Bratislava. “
§ 3 čl.5 : „ Členstvo vo zväze je dobrovoľné, každý člen má právo zo zväzu vystúpiť. “
UR 19/04:
Rada berie na vedomie správu Kontrolnej komisie SŠZ a ukladá VV SŠZ riešiť právnou
cestou pohľadávky voči Jánovi Heinrichovi a Karolovi Pospíchalovi za rok 2003.T 31.1.2005
UR 20/04:
Rada k 1.1.2005 pozastavuje členstvo Jánovi Heinrichovi a Karolovi Pospíchalovi pre
dôvodné podozrenie zo spôsobenia majetkovej ujmy na základe správy kontrolnej komisie
SŠZ zo dňa 26.6.2004. V prípade plnenia záväzkov Rada splnomocňuje VV SŠZ zrušiť
pozastavenie členstva.
UR 21/04:
Rada ukladá VV SŠZ požiadať o vrátenie nesprávne účtovaných prostriedkov vo výške 100
USD od Jaromíra Bednářa. T 31.1.2005
UR 22/04:
Rada ukladá VV požiadať Karola Pospíchala o vrátenie alebo zúčtovanie nasledovných položiek: bod 2, 7, 8, 9 správy špeciálnej komisie na kontrolu účtovníctva r. 2002.T 31.1.2005
UR 23/04:
Rada zvolila do funkcie predsedu Rady SŠZ Zdenka Fenďu a do uvoľnenej funkcie
1. podpredsedu Rady SŠZ Gustáva Šturca.
UR 24/04:
Rada schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2005.
V Liptovskom Mikuláši 4.12.2004

zapísal: Zdenek Fenďa

Overovatelia zápisu: Gustáv Šturc, Imre Kukel

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Zápis z jednania VV SŠZ 28.1.2005 v Žiline
Prítomní:

VV:
K. Pekár, J. Kysel, V. Černák, R. Diviak, Z. Gregor
Rada SŠZ: Z. Fenďa, I. Kukel, KK: P. Paleček,
Sekretariát: L. Demko

Program:
1.
Úvod, kontrola úloh a uznesení
2.
Informácia o rokovaní a úlohách Rady SŠZ zo 4.12.2005
3.
Ekonomická situácia SŠZ – vyhodnotenie plnenia rozpočtu 2004, aktuálny stav
pohľadávok a záväzkov
4.
Komisia mládeže - vyhodnotenie konkurzov na rok 2005, schválenie propozícií
5.
Domáce súťaže - zoznam prihlásených do konkurzov na M SR 2005
6.
Organizácia MS amatérov 2005
7.
Medzinárodné súťaže a nominácie - pozvánky a účasť
8.
Informácia trénerskej komisie - zabezpečenie prípravy na podujatia 2005
9.
Informácia kontrolnej komisie
10.
Rôzne
Ad1 Neprítomní členovia p. Vladimír Jacko a Ing. R. Čižmár ospravedlnili svoju neúčasť
pracovnými povinnosťami.
Na úvod zasadnutia prezentoval p. V. Černák svoje rozhodnutie ukončiť členstvo vo VV,
o čom bolo na záver rokovania prijaté uznesenie VV U-20-1-2005.
Kontrolované uznesenia z predchádzajúceho VV SŠZ boli splnené.
Ad2 Prezident SŠZ informoval o zasadnutí Rady SŠZ 4.12.2004 v Liptovskom Mikuláši,
o zvolení p. Z. Fenďu za predsedu Rady a Ing. G. Šturca za 1. podpredsedu Rady SŠZ.
Ďalej o uzneseniach Rady SŠZ a vyplývajúcich úlohách pre VV SŠZ zvlášť na základe
záverov špeciálnej komisie Rady SŠZ na kontrolu účtovníctva SŠZ pre rok 2002. Kroky,
ktoré boli vykonané zo strany VV a sekretariátu SŠZ (oboznámenie o pozastavení členstva
v SŠZ Ing. J. Heinricha a p. K. Pospíchala s dôsledkami v zákaze štartu v súťažiach SŠZ;
bola realizovaná aj následná výzva na také konanie zo strany obidvoch menovaných, ktoré
by viedli k ich záujmu vysporiadať si svoje buď uznané alebo zrejmé záväzky voči SŠZ, bola
bez odozvy) sa ukázali ako nedostatočné na splnenie uznesenia Rady vyvodiť právne kroky
a tak boli prijaté uznesenia U-1-1-2005 a U-2-1-2005.
Ad3 Účastníci rokovania obdržali materiály so záverečným plnením rozpočtu 2004,
priebežných čerpaním rozpočtu 2005 k 27.1.2005 a stavom záväzkov k 24.1.2005. VV
schválil záverečné plnenie rozpočtu 2004, odmenu reprezentantom družstva MITROPA CUP
2004 a stanovil termín úhrady vyšpecifikovaných záväzkov na 30.6.2005.
Ad4

V tomto bode boli schválené miesta konaní M SR mládeže:
M SR 12, 16 a 18
Vrútky
13. až 19.2.2005
M SR 10 a 14
Liptovský Mikuláš 11. až 16.4.2005
M SR 8 a rapid 10
Prievidza
4.6.2005
Zároveň bola stanovená výška príspevku na MSR do 8r. a rapid do 10 r. v Prievidzi,
odložené rozhodnutie o schválení rozhodcu a predĺženie termínu na uzavretie konkurzu pre
MSR rapid 12, 14 a 16 rokov a MSR žiackych družstiev do 20.2.2005. Ďalej bolo schválené,
že za predpokladu účasti aspoň 6 hráčov na turnaji MSR mládeže 10 až 18 rokov bude daný
turnaj zaslaný na ratingovanie na FIDE – viď uznesenia č. 6 až 10-1-2005.
Ad5

V tomto bode boli prijaté uznesenia 11 až 13-1-2005 a schválené miesta:
MSR jednotlivcov a žien Trenč. Teplice
3. až 10.7.2005
MSR v rapid šachu
Banská Bystrica
16. až 18.9.2005
Bol predĺžený termín konkurzu na MSR juniorov a junioriek do 20.2.2005.
VV SŠZ ďakuje všetkým prihláseným do konkurzu za kvalitne vypracované ponuky na usporiadanie podujatí v roku 2005.
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Ad6 VV SŠZ obdržal 2 ponuky na organizáciu MS amatérov, po posúdení obidvoch verzií
v Trenčianskych Tepliciach a Piešťanoch VV rozhodol o usporiadaní MS amatérov v Hoteli
Odevák v Piešťanoch v termíne 31.7.2005 (deň príchodu účastníkov) až 12.8.2005 (deň
odchodu) ako 11 kolový OPEN. Podujatie bude organizované v spolupráci s CK Pressburg.
VV SŠZ schválil Ing. Jozefa Kysela za hlavného rozhodcu podujatia. V priebehu krátkeho
času je potrebné dokončiť propozície podujatia v zmysle poskytnutých podmienok CK
Pressburg, nechať schváliť na FIDE a rozbehnúť prípravné práce na organizáciu podujatia.
Ad7 VV SŠZ schválil nomináciu na OPEN Cappelle de la Grande a príspevok na cestovné.
VV SŠZ vzal na vedomie informáciu o propozíciách ME žien v Kišiňove s termínom prihlášok
do 10. apríla 2005 a tohtoročnom MITROPA Cup, kde by mala byť prvýkrát v histórii
organizovaná aj súťaž družstiev žien (2+1).
Ad8 Bola podaná informácia trénerskej komisie o konaných a pripravovaných sústredeniach o trénerskom zabezpečení MSR vo Vrútkach a zámeroch pri medzinárodných
akciách mládeže v roku 2005.
Ad9 Bola podaná informácia o vykonanej inventúre peňažných prostriedkov, účtov a majetku k 31.12.2004 a o vyradení nepotrebného resp. nepoužiteľného hmotného majetku
k 31.12.2004.
Ad10 Bola podaná informácia o prebiehajúcom súdnom procese navrhovateľa Ing.
Hammela voči odporcom Konfederácia športových zväzov a SŠZ, kde ďalšie pojednávanie
prebehne 21.2.2005. Bola podaná informácia o uznesení Okresnej prokuratúry Bratislava III
o trestnom stíhaní Mgr. Milana Kajana kvôli poškodeniu SŠZ o sumy 15.900 Sk a 13.120 Sk
– neoprávnené cestovné výdavky. Generálny sekretár p. Ladislav Demko informoval
o zníženej ponuke p. Martina Mrvu na vedenie spravodajstva o súťažiach družstiev
na stránke www.c7c5.com a VV schválil preplatenie navrhnutej výšky 9.000 Sk. Na návrh
p. Ladislava Demka boli VV prijaté aj uznesenia, ktorými boli schválené uzavreté dohody
o vykonaní práce a ich vyúčtovanie v roku 2004.
Najbližšie zasadnutie VV SŠZ sa bude konať pravdepodobne 26.2.2005 v Komárne.
Zapísal:

Karol PEKÁR

Uznesenia z VV 28.1.2005
U-1-1-2005 VV SŠZ poveruje prezidenta SŠZ podaním žaloby na Ing. Jána Heinricha
za nesplatenie uznaného dlhu voči SŠZ.
U-2-1-2005 VV SŠZ poveruje prezidenta SŠZ podaním trestného oznámenia na p. Karola
Pospíchala pre podozrenie zo spôsobenia majetkovej ujmy voči SŠZ.
U-3-1-2005 VV SŠZ schvaľuje položkovité vyhodnotenie čerpania rozpočtu SŠZ za rok
2004.
U-4-1-2005 VV SŠZ schvaľuje odmenu členom tímu MITROPA CUP 2004 vo výške 25.000
Sk s termínom úhrady do 31.3.2005.
U-5-1-2005 VV SŠZ schvaľuje úhradu záväzkov vyšpecifikovaných k 24.1.2005 najneskôr
do 30.6.2005.
U-6-1-2005 VV SŠZ schvaľuje propozície MSR do 12, 16 a 18 rokov vo Vrútkach v termíne
13. až 19.2.2005.
U-7-1-2005 VV SŠZ schvaľuje propozície MSR do 10 a 14 rokov v Liptovskom Mikuláši
v termíne 11. až 16.4.2005.
U-8-1-2005 VV SŠZ schvaľuje, že všetky turnaje MSR 10 až 18 ročných budú zaslané
na zápočet na rating listinu FIDE, pokiaľ aspoň 6 hráčov v danom turnaji bude
nositeľom OK FIDE.
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U-9-1-2005 VV SŠZ schvaľuje propozície MSR 8-ročných v Prievidzi v termíne 4.6.2005
spolu s MSR v rapid šachu do 10 rokov s celkovou dotáciou 4.000 Sk. Hlavného
rozhodcu potvrdí VV SŠZ do 26.2.2005.
U-10-1-2005 VV SŠZ predlžuje termín uzávierky konkurzov pre MSR v rapid šachu mládeže
do 12, 14 a 16 rokov, MSR družstiev mladších a MSR družstiev starších žiakov
do 20.2.2005.
U-11-1-2005 VV SŠZ schvaľuje usporiadanie MSR jednotlivcov a žien 2005 v Trenčianskych
Tepliciach podľa prihlášky ŠK Slovan Bratislava za spolupráce s CK Pressburg
v termíne 3. až 10.7.2005 pri prerozdelení cien tak, aby 1.cena dosiahla 15.000 Sk.
U-12-1-2005 VV SŠZ predlžuje termín prihlášok do konkurzu pre MSR junioriek a juniorov
do 20.2.2005.
U-13-1-2005 VV SŠZ schvaľuje usporiadanie MSR v rapid šachu pre rok 2005 v B. Bystrici
v termíne 16. až 18.9.2005 podľa ponuky ŠK TH Junior B. Bystrica.
U-14-1-2005 VV SŠZ schvaľuje miesto konania MS amatérov Hotel Odevák v Piešťanoch
v termíne 31.7.2005 (deň príchodu) až 12.8.2005 (deň odchodu) podľa ponuky CK
Pressburg a Ing.Jozefa Kysela za hl. rozhodcu podujatia.
U-15-1-2005 VV SŠZ schvaľuje nomináciu SŠZ na OPEN Cappelle de la Grande –
Plachetka, Petrán, Likavský, Báňas, náhr. T.Balogh s celkovým príspevkom
na úhradu cestovných nákladov vo výške 14.000 Sk.
U-16-1-2005 VV SŠZ vzal na vedomie informáciu o uznesení OP Bratislava III o trestnom
stíhaní Mgr. Milana Kajana
U-17-1-2005 VV SŠZ schvaľuje úhradu faktúry 9.000 Sk firme Unidata za spravodajstvo
o súťažiach družstiev v sezóne 2004/05 na www.c7c5.com.
U-18-1-2005 VV SŠZ schvaľuje vyúčtovanie sústredení talentovanej mládeže v roku 2004
vrátane dohôd o vykonaní práce trénerov.
U-19-1-2005 VV SŠZ schvaľuje uzatvorené dohody o vykonaní práce v roku 2004 a ich
vyúčtovanie
U-20-1-2005 VV SŠZ berie na vedomie abdikáciu p. Vincenta Černáka z členstva vo VV
SŠZ a žiada Radu SŠZ doplniť VV SŠZ o p. Imre Kukela.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Internetové šachové stránky:
www.chess.sk – naša zväzová web stránka
www.c7c5.com – web stránka Martina Mrvu, sú na nej napr. ligové súťaže
www.sachy.sk – web stránka pre on-line šachy, centrum internetového šachu
www.sachovespravy.szm.sk – Megove šachové správy z domova i sveta
www.fide.com – web stránka Svetovej šachovej federácie FIDE
www.eurochess.org - web stránka Európskej šachovej federácie ECU
www.chess.cz – web stránka Šach. zväzu Českej republiky
www.korsach.sk - web stránka Združenia korešpondenčného šachu SR
bsz.szm.sk – web stránka Bratislavského šachového zväzu
www.slovan-bratislava.com – web stránka najväčšieho slovenského šachového klubu
skpovpodhradie.szm.sk – klubová stránka ŠK Považské Podhradie
mojweb.sk/sachypb - klubová stránka ŠK SPARTA Považská Bystrica
www.mladost.sk - klubová stránka ŠO Mladosť Žilina
skveza.wz.cz - klubová stránka ŠK Veža CVČ Banská Bystrica
mojweb.sk/skosuske - klubová stránka ŠK Osuské od D. Hečka
www.skliptov.sk - klubová stránka ŠK LIPTOV
www.nzsk.szm.sk – web stránka Mário Horvátha - Novozámocká šachová kronika
www.sachista.szm.sk - súkromná web stránka jedného šachistu
atď.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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V ý s l e d k y

Majstrovstvá Slovenska v šachu chlapcov a dievčat v kategóriách
do 12, 16 a 18 rokov
Dátum konania: 13. – 19.2. 2005
Miesto konania: Združená stredná škola dopravná, Zelená 2, Vrútky,

Poradie medailistov:

body progr. buch. str.buch

Kategória CH - 12:
1. Petényi Tamás
2. Straka Jozef
3. Vrškovy Rastislav

Šk Dunajská Streda
Šk Caissa Čadca
Prvý Šk Prešov

8,0
7,5
6,5

42,5
41,0
36,0

54,0
53,0
49,0

42,0
41,5
39,5

Kategória CH - 16:
1. Michalík Peter
2. Farkas Gábor
3. Jurčík Martin

Šk Prievidza
Šk Dunajská Streda
Šk Caissa Čadca

7,5
7,0
6,5

42,0
36,0
36,0

53,0
50,5
53,0

41,5
39,5
41,0

Kategória CH - 18:
1. Jurčík Marián
2. Vass František
3. Mészáros Michal

Šk Caissa Čadca
Šk Bašta N. Zámky
Šk Osuské

7,5
7,5
7,5

38,5
37,0
35,5

46,0
45,5
46,5

34,5
34,0
35,0

Kategória D – 12:
1. Edes Zsófia
2. Kantor Réka
3. Briestenská Andrea

KSC Komárno
Šk Dunajská Streda
Šk Caissa Čadca

6,0
5,5
5,0

27,0
23,0
20,0

28,5
29,0
26,5

20,5
20,0
19,0

Kategória D – 16:
1. Petrigáčová Daniela
2. Zvaríková Alexandra
3. Motyčákova Monika

Šk Drienov
Tj Mladosť Žilina
Šk Ružomberok

6,5
6,0
5,0

26,0
23,0
17,0

27,5
27,5
27,5

19,0
18,5
19,5

Kategória D – 18:
1. Borošová Zuzana
2. Machalová Erika
3. Jánošová Kristína

KSC Komárno
Šk Osuské
Šk Junior B. Bystrica

7,0
6,5
6,0

23,00
21,25
17,00

0,0
0,0
0,0

6
5
5

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Slovenský šachový zväz
v spolupráci s Liptovským šachovým zväzom
má česť pozvať najlepších slovenských mládežníckych šachistov na

Majstrovstvá Slovenska 2005
v kategóriách D10, D14 a CH10, CH14
Miesto konania:

Liptovský Mikuláš, Rekreačné zariadenie Demänovka, Demänovská
cesta 1
Garant VV SŠZ: Ing. Zdenek Gregor, člen VV SŠZ
Riaditeľ súťaží:
Ing. Juraj Ivan
Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár (IA)
Termín konania: 11.4.2005 až 16.4.2005
Účastníci:
Právo účasti má každý hráč registrovaný v Slovenskom šachovom zväze
spĺňajúci podmienku vekovej kategórie, t.j. v kategórii D10 a CH10 nar.
1.1.1995 a mladší a v kategórii D14 a CH14 nar. 1.1.1991 a mladší.
Prihlášky:
Všetci účastníci musia byť prihlásení písomne, faxom alebo mailom
do 15.3.2005 na adresu
Slovenský šachový zväz, sekretariát, Školská 10, 031 01 Lipt. Mikuláš,
fax +421/44/5623670, mail: sekretariat@chess.sk s kópiou príkazu
na úhradu resp. ústrižku zloženky.
Prihláška hráča musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia,
klub, osobný koeficient, číslo preukazu SŠZ a kategóriu s rozpisom požiadaviek na ubytovanie a stravovanie vrátane predpokl. času príchodu.
Vklad do turnaja: 200 Sk za hráča.
Každý oddiel resp. klub má právo určiť v každej kategórii hráča alebo
hráčku, ktorí budú štartovať bez úhrady vkladu (t.j. celkovo max.
2 hráčov). Usporiadateľ akceptuje toto prehlásenie len na včas zaslanej
prihláške potvrdenej príslušným materským klubom.
Hracie priestory: Hracie priestory, ubytovanie a stravovanie sa nachádzajú v priestoroch
Rekreačného zariadenia Demänovka.
Ubytovanie:
Hráčov v trojposteľovej izbe 160 Sk/osoba a noc. Pri obsadení 2 lôžok
v trojposteľovej izbe resp. pri ubytovaní v dvojposteľovej izbe s vlastným
sociálnym zariadením (veľmi obmedzený počet) príplatok 300 Sk za celú
izbu na celý pobyt.
Stravovanie:
Plná penzia hráča v kategórii D14 a CH14 resp. doprovodu 180 Sk
na osobu a deň. O plnú penziu hráča v kategórii D10 a CH10 je možné
požiadať individuálne za 140 Sk na osobu a deň.
Pri komplexných službách (ubytovanie a stravovanie) zľava - viď prihláška.
Časový plán:
11.4.2005
11.4.2005
11.4.2005
12.4.2005
12.4.2005
13.4.2005
13.4.2005
14.4.2005
15.4.2005
15.4.2005
16.4.2005
16.4.2005
16.4.2005

11.00
13.00
14.30
08.30
14.30
08.30
14.30
14.30
08.30
14.30
08.30
14.00
16.00

príchod účastníkov, ukončenie prezentácie
slávnostné otvorenie
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
slávnostné vyhlásenie výsledkov
odchod účastníkov
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Systém hry:

Budú usporiadané štyri samostatné turnaje švajčiarskym systémom na 9
kôl tempom hry 90 minút na celú partiu s bonusom 30 sekúnd
po každom vykonanom ťahu s využitím elektronických šachových hodín.
Cenový fond:
Hráči umiestnení na prvých 3 miestach v každom turnaji obdržia
športové trofeje a medaile.
Usporiadateľ garantuje vecné ceny pre medailistov a najlepšie
umiestnených.
Voľný čas:
Stolný tenis, telocvičňa, termálny Aquapark Tatralandia – vzdialenosť
5km (20 tobogánov, 9 bazénov)
Postupy a nominácie: Na základe dosiahnutých výsledkov Komisia mládeže SŠZ
navrhne nominácie na ME 2005 (Budva, Srbsko a Čierna Hora), MS
2005 (Belfort, Francúzsko) a MEU 2005 (Mureck, Rakúsko).
Všetky platby (vklad a úhrady pobytu) je nutné zaslať spolu s prihláškou do 15.3.2005
na bankový účet usporiadateľa

Banka:

Všeobecná úverová banka

Názov účtu:
Číslo účtu:
variabilný symbol:

Liptovský šachový zväz
14832-342/0200
identifikačné číslo klubu v matrike SŠZ (päťmiestny kód), resp.
pri individuálnej prihláške registračné číslo hráča v matrike SŠZ
(deväťmiestny kód)

Ing. Juraj Ivan, riaditeľ turnaja

Ing. Ivan Mráz, za organizačný výbor

Prihláška na M-SR mládeže v Liptovskom Mikuláši - (11.04. – 16.04.2005)
Meno a priezvisko:

Oddiel:

Adresa:
Kategória:

Dátum narodenia:
Objedn. ubytovania
160,- Sk osoba/noc

Dátum
16.4

Objednávka stravy

11.04 12.04 13.04 14.04
.
R
R
R

Raňajky: 40,-Sk (30)
Obed:

od: 11.4.

Číslo preukazu SŠZ:

ELO:

do:

,-Sk

Počet nocí:
15.04

16.04

Počet

R

R

,-Sk

Strava

80,-Sk (65)

O

O

O

O

O

O

-,Sk

Večera: 60,-Sk (45)

V

V

V

V

V

-

,-Sk

Pravdepodobný čas príchodu:

Štartovné: 200,-Sk

,-Sk

Ubytovanie, strava 1600,- Sk (1500.- Sk) *1

Príplatok za obsadenie
2 lôžok 300,-Sk

,-Sk

Podpis:

Spolu zasielam:

,-Sk

*1 Pri zakúpení celého pobytu (ubytovanie a strava) je cena 1600.- Sk a pre deti do 10 rokov 1 500.Sk (začiatok stravovania 11.04. obed, koniec 16.04. obed).
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Slovenský šachový zväz
v spolupráci s ŠK Prievidza
organizuje

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
v šachu chlapcov a dievčat do 8 rokov a
v rapid šachu chlapcov a dievčat do 10 rokov
Usporiadateľ:

Z poverenia VV SŠZ ŠK Prievidza

Riaditeľ súťaží:
Zástupca riaditeľa:

Ing. Martin Dobrotka
Ing. Ján Helbich

Hlavný rozhodca:

Ing. Jozef Lukáč, 8 ročné deti
Ján Detko, rapid 10 ročné deti

Miesto:

ZŠ Nováckeho, Prievidza - jedáleň (sídlisko Sever, pri ABC markete)

Termín:

04.06.2005 sobota

Právo účasti:

Chlapci a dievčatá do 8 a 10 rokov – ročník 1997 a 1995 a mladší

Hrací systém:

Turnaje sa hrajú samostatne v kategórii chlapci a dievčatá
švajčiarskym systémom na 7 kôl (resp. iným vhodným
systémom), tempom 2x25 min. na partiu.

Vklad:

100,- Sk pre včas prihlásených, 150,- pre ostatných

Cenový fond:

Medaily a diplomy pre prvých 3 v každej kategórii, vecné ceny

Prezentácia:

04.06.2005 do 8.45 hod. v hracej miestnosti

Prihlášky:

Ing. Martin Dobrotka, Urbánkova 31/19, 971 01 Prievidza
Telefón: 0905 360 654, 0904 755 997, e-mail: ingman@naex.sk
Ing. Ján Helbich, Nábrežie sv. Cyrila 40/15, 971 01 Prievidza
Telefón: 0904 262 632, e-mail: ibs.jan@stonline.sk
V prihláške uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo
preukazu SŠZ, ELO, kategóriu, požiadavku na ubytovanie (cena
cca 200,- Sk/osoba) - najneskôr do 27.05.2005

Materiál:

Každý nepárny hráč musí priniesť šachovú súpravu a funkčné
hodiny.

V Prievidzi 28.11.2004

Ing. Martin Dobrotka, riaditeľ turnaja

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Mesto Banská Bystrica
Komisia mládeže SŠZ
CVČ Banská Bystrica
a ŠK VEŽA CVČ Banská Bystrica
pri príležitosti 750 rokov od udelenia mestských práv mestu Banská Bystrica

usporiadajú v poradí

22. Veľkú Cenu Banskej Bystrice
žiackych družstiev v šachu

ako Majstrovstvá SR družstiev starších žiakov
Banská Bystrica
23. 4. 2005

P
A
AJJA
NA
RN
UR
E TTU
CIIE
OZZÍÍC
PO
OP
RO
PR
Usporiadateľ:

mesto Banská Bystrica, Komisia mládeže SŠZ, CVČ Banská Bystrica
a ŠK VEŽA CVČ Banská Bystrica
Termín:
23. 4. 2005 (sobota)
Miesto:
Dom Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4, Banská Bystrica
Riaditeľ turnaja:
Mgr. Richard VRBOVSKÝ
Hlavný rozhodca:
Ing. Anton GEFFERT, CSc.
Prezentácia:
23. 4. 2005 do 8,45 hodiny v hracej miestnosti
(žiadame účastníkov o dochvíľnosť !)
Hrací systém:
švajčiarsky systém na 7 kôl
(riadenie turnaja počítačom, nasadzovanie družstiev podľa ø ELO)
Tempo hry:
2 x 25 minút (bez zapisovania)
Zloženie družstva:
4-členné družstvá (nar. po 1.1.1989) s povinnou účasťou dievčaťa
Štartovné:
250 .- Sk za družstvo
Ceny:
diplomy a vecné ceny minimálne pre 3 najlepšie družstvá a pre troch najlepších
na jednotlivých šachovniciach, spomienkové ceny pre všetkých účastníkov
Prihlášky:

najneskôr do 15.4.2005 na adresu:
Ing. Anton Geffert, CSc.
Starohorská 13
974 11 Banská Bystrica
(
doma - 048/ 41 76 110, zam.- 045/ 52 06 378
e-mail: geffert@vsld.tuzvo.sk
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Z kapacitných dôvodov je maximálne možný počet družstiev 50, z jedného oddielu maximálne
3 družstvá.
Štart viacerých družstiev z jedného oddielu bude možný iba po osobnom dohovore s organizátormi
po termíne uzávierky prihlášok – po 15.4.2005.
Ø Každé družstvo zo Slovenska je povinné priniesť 2 kompletné šachové súpravy (šachy + hodiny).
Ø Nesplnenie vyššie uvedenej podmienky môže byť dôvodom nepripustenia družstva do turnaja,
resp. zvýšenia štartovného o 100.- Sk.

Č
ČA
AS
SO
OV
VÝ
ÝR
RO
OZZP
PIIS
S S
SÚ
ÚŤŤA
AŽŽE
E
Prezentácia:
Oficiálne zahájenie:

23. 4. 20054 od 8,00 do 8,45 hodiny v hracej miestnosti
o 9,00 hod.

1.kolo: (2 x 25´)

9,10 – 10,00 hod.

2.kolo: (2 x 25´)

10,10 – 11,00 hod.

3.kolo: (2 x 25´)

11,10 – 12,00 hod.

4.kolo: (2 x 25´)

12,10 – 13,00 hod.

5.kolo: (2 x 25´)

13,10 – 14,00 hod.

6.kolo: (2 x 25´)

14,10 – 15,00 hod.

7.kolo: (2 x 25´)

15,10 – 16,00 hod.

Vyhlásenie výsledkov:

16,20 – 17,00 hod.

–––––––––"–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Záväzná prihláška
Názov družstva ....................................................................................... počet družstiev ...................
Kontaktná adresa .................................................................................................................................
((, fax, e-mail) .....................................................................................................................................

Dátum ...............................

Podpis .................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Slovenský šachový zväz
v spolupráci s Centrom voľného času Spektrum Žilina
a Telovýchovnou jednotou Mladosť Žilina
organizuje

Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu
chlapcov a dievčat do 12 -14- 16 rokov
a juniorov

Usporiadateľ:
Garant VV SŠZ:
Riaditeľ súťaží:
Hlavný rozhodca:
Miesto:
Termín:
Právo účasti:

Šachový oddiel Mladosť Žilina
Ing. Zdenek Gregor, predseda KM SŠZ
Dana Vaneková
Ing. Lakatoš Jozef
Menza Žilinskej univerzity – Veľký diel, Vlčince Žilina
11.6.2005 o 9.00 hod.
D – CH 12 nar.: po 1.1. 1993
D – CH 14 nar.: po 1.1. 1991
D – CH 16 nar.: po 1.1. 1989
Hrací systém:
Turnaje sa hrajú švajčiarskym systémom na 7 kôl, tempom
2x30 min, resp. 2x25 - dievčenské kategórie podľa počtu hráčok
Prezentácia:
8.00 - 8.45 hod.
Vklad:
100,- Sk
Ceny:
Prví traja v každej kategórii medaily, diplomy a vecné ceny
Ubytovanie:
možnosť ubytovania na internátoch na Hlinách,
Tel: 041 7233912, 7233914
270.-Sk/noc za posteľ v 2 - 3 lôžkových izbách
Prihlášky:
do 30.5.2005 na adresu: Dana Vaneková,
TJ Mladosť, Hurbanova 28, 010 01 Žilina
e-mail: mladosť@mladosť.sk
tel.: 041 5004117, 0903 146 568
V prihláške uviesť:
meno a priezvisko, klub, dátum narodenia, ELO, kategóriu
Technické podmienky: každý nepárny hráč prinesie šachy a funkčné šachové hodiny
Info:
účastníci majú možnosť si objednať tričko s emblémom (viď v hlavičke) za 80.Sk – treba uviesť veľkosť trička (150, 160, M-XXL) v prihláške na turnaj.
Ostatní si ho budú môcť kúpiť do vypredania zásob za 100.- Sk.
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Slovenský šachový zväz
a

Šachový klub ŠK Slovan Bratislava
usporiadajú

Majstrovstvá SR jednotlivcov a žien 2005
Miesto:
Termín:
Systém:

Trenčianske Teplice, hotel *** Slovakia, pozri na Internete
3. – 10.7.2005
švajčiarsky na 9 kôl, 2 hod. + 30 sek/ťah na partiu (pre každého hráča)
predpokladaný počet hráčov cca 160
výsledky turnaja budú zaslané na FIDE pre zápočet ratingu a získaných noriem
Prihlášky: akceptované sú iba po úhrade vkladu, zaslať najneskoršie do 15.6.2005 na adresu usporiadateľa (viď dole). Vzhľadom na obmedzenie počtu hráčov rozhoduje dátum prihlášky a
poukázania vkladu. Pri platbe za viaceré osoby v prihláške uveďte rozpis osôb. Vklad prosíme poukázať na dole uvedenú banku, ako variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo.
Program: nedeľa 3.7.
12 00 - 1500 prezentácia
1530 - 20 30 I. kolo
pondelok 4.7.
9 00 - 1400 II. kolo
1530 - 20 30 III. kolo
30
30
utorok až sobota 5-9.7.
15 - 20 IV. -VIII. kolo
nedeľa 10.7.
9 00 - 1400 IX. kolo
1430 ukončenie
Riaditeľ turnaja: Gustáv Šturc
Hlavný rozhodca: Ladislav Demko
Ceny vkladu, ubytovania a stravovania:
strava
cena
1Vklad Zľava
Vklady (Sk)
Hotel
Sk
post.
***
Slovakia
plná
penzia
4
550
5 670
0
0
ELO FIDE ≥ 2400
*** Slovakia
polpenzia
3 920 5 040
300
200
ELO FIDE ≥ 2300
*** Slovakia
s raňajkami
3 290 4 410
600
450
ELO FIDE ≥ 2200
*** Slovakia
obed alebo večera
3 080 4 200
850
600
ELO FIDE ≥ 2000
Ostatní
1 100
750
Internát
bez stravy
1 400
Zľava vkladu platí pre ženy, juniorov do 18 rokov, seniorov nad 60 rokov a inv. dôchodcov.
V cene ubytovania nie je zahrnutý miestny poplatok za ubytovanie cca 10 Sk/deň (platí sa priamo
na recepcii). Ubytovanie v hoteli Slovakia (bez stravy - individuálne) do 3 nocí 400 Sk/noc, viac nocí
350 Sk/noc (v prípade voľných miest).
Voľný čas : kúpalisko, možnosti kúpeľných procedúr, prechádzky
Ceny: Celkovo min. vo výške 83 000 Sk. Hlavné ceny spolu 73 000 Sk + príp. dopl. medailistom SR.
Muži: I. cena 15 000 Sk + pohár, II. 10 000, III. 8 000, IV. 6 000, V. 5 000, VI. 4 000, VII. 3 000,
VIII-IX. à 2 000, X-XII. à 1 000.
Ženy: I. cena 5 000 Sk + pohár, II. 4 000, III. 3 000, IV. 2 000, V. 1 000
Ak sa slovenskí hráči neumiestnia na prvých miestach, bude prvým trom slovenským
hráčom alebo hráčkam doplatená cena do výšky prvých troch cien.
Kategórie spolu vo výške 10 000 Sk (seniori (nar. pred 3.7.1945), juniori (nar. po 3.7.1987),
do ratingu 1800, do ratingu 2000, do ratingu 2200): I. 1 000 Sk, II. 600, III. 400
Prihlášky: Gustáv Šturc
.
alebo
Karol Rückschloss
Muškátová 8, 821 00 Bratislava
Lipová 4, 811 02 Bratislava
domov 0903-787 151, 02-4333 4245
domov 0907-157 142, 02-5441 7676
e-mail sturc@slovan-bratislava.com
e-mail ruckschloss@slovan-bratislava.com
http://www.slovan-bratislava.com (.sk); www.chess.sk
Banka: ČSOB, Bratislava, Krížna 46, číslo účtu: 202689563 / 7500, názov účtu: Šachový klub ŠK
Slovan Bratislava, Swift: CEKO SK BXBRA, BIC: CEKOSKBX, IBAN: SK45 7500
0000 0002 0268
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Slovenský šachový zväz má česť pozvať a privítať
amatérskych šachistov celého sveta na

Majstrovstvá sveta amatérov v šachu
SLOVAKIA 2005
Pozvánka a propozície
pre hráčov Slovenského šachového zväzu
Miesto konania: Piešťany, ubytovanie a hracia miestnosť v Hoteli *** ODEVÁK
Termín konania: 31.7.2005 (príchod účastníkov) až 12.8.2005 (odchod účastníkov)
Účastníci:
Právo účasti má každý hráč z členskej krajiny FIDE, ktorého osobný koeficient
k 1.7.2005 neprekračuje hranicu 2000 bodov resp. nie je držiteľom osobného
koeficientu FIDE.
Všetci účastníci musia byť prihlásení faxom alebo mailom do 31.5.2005
na adresu:
Slovenský šachový zväz, sekretariát, Školská 10, 031 01 Lipt. Mikuláš,
fax +421/44/5623670, mail: sekretariat@chess.sk
na priloženom registračnom formulári. Je možné prihlásiť sprievodné osoby
za rovnakých pobytových podmienok ako hráčov.
Vklad do turnaja: 1000 Sk za hráča.
Doprava:
Zabezpečuje usporiadateľ z Viedne (letisko) do hotela v mieste turnaja (31. júla
a 1. augusta) a späť v deň odchodu (12. augusta) za poplatok 50 EUR a z Bratislavy
(letisko, železničná alebo autobusová stanica) a späť za poplatok 30 EUR.
Podmienkou je uvedenie času a miesta príletu v prihláške.
Hracie priestory:
Hracie priestory, ubytovanie a stravovanie sa nachádzajú v Hoteli *** ODEVÁK.
Cena za ubytovanie v dvojposteľovej izbe s plnou penziou na účastníka a deň je
1350 Sk. Cena za ubytovanie v jednoposteľovej izbe s plnou penziou na účastníka
a deň je 1900 Sk. Pri ubytovaní na prístelku (3. osoba v izbe) je cena s plnou penziou
900 Sk na osobu a deň. Je možné zaistiť ubytovanie v ubytovni (asi 2 km od hracej
miestnosti) v cene do 300 Sk na osobu a deň bez stravy.
Všetky platby (vklad, transport a úhrady pobytu) musia byť vykonané pred
registráciou prihlášky (do 31. mája) na bankový účet usporiadateľa. Po tomto termíne
sa vklad do turnaja stanovuje na 2.000 Sk.
BANKA:
NÁZOV ÚČTU:
ČÍSLO ÚČTU:

UniBanka BRATISLAVA
SLOVENSKY SACHOVY ZVAZ
1951/1200
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Časový plán:
31.7.2005
1.8.2005
1.8.2005
2.8.2005
3.8.2005
4.8.2005
5.8.2005
6.8.2005
7.8.2005
8.8.2005
9.8.2005
10.8.2005
11.8.2005
11.8.2005
12.8.2005

11.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
09.00
16.00

príchod účastníkov
slávnostné otvorenie
1.kolo
2.kolo
3.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
slávnostné ukončenie, recepcia
odchod účastníkov

Systém hry:
Bude usporiadaný jeden spoločný turnaj pre mužov a ženy švajčiarskym
systémom na 11 kôl s tempom hry 90 minút na celú partiu s bonusom 30 sekúnd
po každom vykonanom ťahu s využitím elektronických šachových hodín.
Zabezpečené vedenie turnaja cez Swiss-Manager.
Cenový fond:
Hráči umiestnení na prvých 3 miestach v oboch kategóriách obdržia športové
trofeje a medaile.
Cenový fond v kategórii:
- mužov pre hráčov do 10. miesta je 3.500 EUR (1. miesto = 1.000 EUR),
- u žien pre hráčky umiestnené do 5. miesta je 1.500 EUR (1. miesto = 500 EUR).
Finančné ceny sa zdaňujú podľa platnej slovenskej legislatívy.
Hlavný rozhodca:
Jozef KYSEL, medzinárodný rozhodca, kysel@chess.sk
Kontakty:
Karol PEKÁR, medzinárodný rozhodca a prezident SŠZ, pekar@chess.sk
Ladislav DEMKO, medzinár. rozhodca a generálny sekretár,
sekretariat@chess.sk
Webová stránka podujatia:
www.wacc2005.chess.sk
Rehabilitácia:
Účastníci turnaja majú možnosť absolvovať špeciálnu zdravotnú rehabilitáciu
(veľmi nízke ceny špeciálne pre hráčov) – vodoliečba s možnosťou použitia rôznych
spôsobov masáží (elektrické, vodné), sauna, umiestnené zväčša v budove.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Konalo sa už ...
7.-9.1.2005
Prievidza: OPEN Prievidza 2005
13.-19.2.2005
Vrútky: M SR v šachu chlapcov a dievčat do 12, 16, 18 rokov
26.2.2005 Košice: Žiacka liga družstiev, 2.turnaj
26.2.2005 Stankovany: O cenu starostu obce Stankovany
1.3.2005
Bratislava: Bleskový turnaj
5.3.2005
Nové Zámky: Majstrovstvá Nitrianskeho kraja mládeže
5.3.2005
Považská Bystrica: Oblastný prebor žiakov v rapid šachu
6.3.2005
Košice: Šachový turnaj miestneho zastupiteľstva Košice–Sídlisko Ťahanovce
12.3.2005 Prešov: Žiacka liga PREŠOV

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Najbližšie šachové podujatia
26.3.2005 Považská Bystrica: 6.ročník Veľkonočného turnaja
Open - rapid, 9 kôl, 2 x 15 min, vklad 100/50 Sk, cenový fond 4500Sk,
Mgr. Štefan Capák Rozkvet 2019/41 P.Bystrica, (domov): 042/432 5203,
0905 548 621, sou-zpv@stonline.sk
26.3.2005 Turčianske Teplice: 17. ročník Víkendového š. turnaja jednotlivcov
9 kôl, 2x20 minút, štartovné 80 Sk, mládež a dochodcovia polovičné,
Bronislav Kviatkovský
26.3.2005 Pohorelá: Veľkonočný turnaj
Rapid, 9 kôl, 2 x 20 min, vklad 100/60.-Sk, cenový fond 2500 Sk,
Jozef Kanoš, Za Vŕšok 228, 976 69 Pohorelá, (zam.): 048/619 6915,
(domov): 048/619 6493- ,0907 815 650, kanos1@post.sk
2.4.2005 Handlová: Jarný šachový turnaj k 60. výročiu
švajčiarsky systém na 9 kôl, 2x15 minút, Mgr. František Krajčovič,
Okružná 34/6, tel. 046/5473174, 0915/340616, f.krajcovic@email.cz
9.4.2005 Považská Bystrica: Majstrovstvo TN kraja v rapid šachu žiakov
7 kôl, 2 x 25 min., Peter Bielik, Pribinova 970/24, 017 01 Pov. Bystrica,
tel/fax 042/432 7310, bielikp@px.psg.sk
10.4.2005 Gabčíkovo: VI. ročník " Veľkonočný blesk "
Bleskový turnaj, 9 kôl, 2x10 min., vklad 100/70 Sk, cenový fond 3000 Sk
Kosár Mikuláš, 0902 890 485, kosarm@stonline.sk , Ing. Jozef Puobiš,
0905 656 097
11.-16.4.2005 Liptovský Mikuláš: M SR mládeže D10, D14 a CH10, CH14
viď Propozície na str. 10 - 11
22. - 24.4.2005 Liptovské Sliače: OPEN 2005 - 4.ročník
OPEN, 9 kôl, 2x1 hod., vklad 200/100 Sk, cenový fond 20 000.- Sk,
Lubor Caban, 044/437 2318, 0903 431 057, luborcaban@stonline.sk
23.4.2005 Banská Bystrica: 22. Veľká Cena a M SR družstiev starších žiakov
viď Propozície na str. 13 - 14
14.-15.5.2005 Detva: O PRVÚ DÁMU DETVY
švajčiarsky systém na 7 kôl, 2x60 minút, štartovné 100 Sk, Peter Fiala,
tel. 045/545 7121, 0908 086 484, fialapeter@atlas.sk
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14.5.2005 Brezová pod Bradlom: VC M. R. Štefánika žiackych družstiev
nar. 1989 a mladší s povinnou účasťou dievčaťa, 7 kôl, 2x25 min,
vklad 300 SK, Pavol Perička, Horný rad 537/11, 90613 Brezová,
0903 704 450, pery@post.sk
21.5.2005 Budmerice: Mládežnícky šachový turnaj 9. ročník
7 kôl, 2x25 min, vklad 50Sk, cenový fond 1200Sk + vecné ceny,
Machala Dušan, Revolučná č. 647, 900 86 Budmerice, 033/644 8515,
0903 653 135, Maria.Machalova@allianzsp.sk,
machala.dusan@stonline.sk
27. - 29.5.2005 Branč, okr. Nitra: II. ročník Open Branč a M Nitrianskeho kraja v rapide
rapid, 9 kôl, 2x 60 minút, vklad 200/100 Sk, Ing.Dušan Lukáč,
Staničná 615, 951 13 Branč, 0907 711 773
28.5.2005 Janova Lehota: O pohár starostky obce
9 kôl, 2x15 min., Jozef Daniš, č.216, tel. 0907 595 431
29.5.2005 Považské Podhradie: Turnaj 4.členných družstiev v rapid šachu
9 kôl, 2x 15 min., vklad 400.- Sk, Peter Bielik, Pribinova 970/24,
017 01 Pov. Bystrica, 042/432 7310,
4.6.2005 Prievidza: M SR v šachu chlapcov a dievčat do 8 rokov,
v rapid šachu chlapcov a dievčat do 10 rokov
viď Propozície na str. 12
10.-12.6.2005 Vranov nad Topľou: Rapid šach
švajčiarsky systém na 9 kôl, 2x60 minút, cenový fond 10 000 Sk, vklad
150/75 Sk, Ing. Juraj Hajduk, Sídlisko 2/1217, tel. 057/44635774,
0903 323 691
11.6.2005 Žilina: M SR v rapid šachu mládeže do 12, 14, 16 rokov a juniorov
viď Propozície na str. 15
18. - 24.6.2005 Gabčíkovo: OPEN GABČÍKOVO 2005
švajčiarsky systém na 9 kôl, 30 ťahov/ 1 hod pre hráča,
Ing. Jozef Puobiš, tel. 031/552 4834, 0905 656 097
26.6.2005 Lúčky: 26. ročník Víkendového turnaja
družstvá, 2x15 minút, Ing. Metód Močáry, 1. mája 284, 034 82 Lúčky,
0907 086 380
3. - 10.7.2005 Trenčianske Teplice: Majstrovstvá SR jednotlivcov a žien
viď Propozície na str. 16
31.7.-12.8.2005 Hotel Odevák v Piešťanoch: Majstrovstvá sveta amatérov
viď Propozície na str. 17
5. - 7.8.2005 Pohorelá: Pohorelá OPEN 2005
21.-29.8.2005 Prešov: Prešovský Šachový Festival - Národný Open
21.-29.8.2005 Prešov: Prešovský Šachový Festival - FIDE Open
10. - 17.9.2005 Tatranské Zruby: OPEN Tatry, 51. ročník Tatranského pohára
16.-18.9.2005 Banská Bystrica: M SR v rapid šachu 2005
13. - 20.11.2005 Piešťany: Piešťany 2005
16. - 20.11.2005 Piešťany: OPEN CK Pressburg

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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