
Šachový zväz Nitrianskeho kraja – Športovo technická komisia 
Imre Kukel, Baštová 13, 945 01 Komárno, mobil : 0907 782267, e-mail:  kukel_i@gtsmail.sk  

 

Rozpis 3. ligy B1 v šachu družstiev, ročník 2014/2015 
Rozpis je zároveň aj pozvánkou na žrebovanie súťaže. 

 

Všeobecné ustanovenia 
 
1. Usporiadateľom súťaže je Šachový zväz Nitrianskeho kraja 
 
2. Súťaž sa hrá podľa pravidiel FIDE platných od 1.7.2014, Súťažného poriadku pre majstrovské súťaže družstiev v 

praktickom šachu platného od 15.8.2013 a ustanovení tohto rozpisu. Ďalšie doplňujúce informácie môžu byť 
uvedené v spravodajcoch zo súťaže.  Individuálne výsledky budú po spracovaní zaslané na zápočet pre RTL FIDE a 
LOK SR. 

 

Riaditeľ súťaže: Imre Kukel, Baštová 13, 945 01 Komárno; mobil: 0907 782267, e-mail: kukel_i@gtsmail.sk  
 

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

 
4. Účastníci:  

1 CVČ Topoľčany B 40601 7 ŠK Kamenný Most  40405 

2 SO Lokomotíva Šurany B 40403 8 NŠK Nitra C 40103 

3 Slovan Duslo Šaľa B 40501 9 EuroPRESS Bátorové Kosihy B  40201 

4 ŠK Vráble 40102 10 KŠC Komárno B 40202 

5 ŠK Bašta Nové Zámky 40404 11 AŠK Nitra C (postup zo 4. ligy B11) 40107 

6 ŠK Levice B 40301 12 ŠK Pribeta (postup zo 4. ligy B12) 40203 

 

Družstvo sa považuje za prihlásené do súťaže, ak do 31.08.2014 pošle riaditeľovi súťaže prihlášku 

a na účet ŠZNK zaplatí vklad do súťaže 30,- €.  (prihlášku stačí poslať e-mailom) 
Číslo účtu ŠZNK: 2628633953/0200,  variabilný symbol pre zaslanie vkladu: 1415 a päťmiestny číselný 
kód klubu z matriky (v kolonke za názvom družstva v tabuľke vyššie).  
 

4.1   V prihláške je potrebné uviesť: 
a) neskrátený názov oddielu alebo klubu,  
b) adresu hracej miestnosti,  
c) meno a priezvisko, adresu, tel. číslo a e-mail organizačného pracovníka,  
d) meno a priezvisko rozhodcu na domáce stretnutia, 
e) meno a priezvisko kompetentnej osoby na vyplnenie prihlášky do súťaže. 

  

4.2  Súpisku vyplnenú podľa Súťažného poriadku (priezvisko, meno a evidenčné číslo hráča, dátum narodenia,  

 elo FIDE alebo elo LOK k 1.9.2014, číslo licencie) treba priniesť dvojmo na žrebovanie.  
 Na súpiske družstva 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.  
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. 

5. Žrebovanie 

      Každé družstvo, ktoré najneskôr do 11.9.2014 nezaslalo riaditeľovi súťaže Súpisku družstva je povinné vyslať na 
žrebovanie svojho zástupcu. 
 

Žrebovanie, kontrola a potvrdenie súpisiek, licencií hráčov sa uskutoční 

dňa 13.9.2014 so začiatkom 9:00 hod. 
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 

 
6. Vklad:  30,- €   
 
7. Cenový fond: 1.miesto 54,- € , 2.miesto 36,- € , 3.miesto 18,- € + diplomy  
 
8. Postup a zostup:  Víťaz sa stáva majstrom Nitrianskeho kraja a postupuje do 2. ligy B.  Zostupuje posledné  

  družstvo plus toľko družstiev, koľko zostúpi do našej súťaže z 2. ligy B. 
 
9. Hodnotenie stretnutí a kritéria pre určenia poradia: 

Za vyhrané stretnutie sa družstvu počítajú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 bodov. Súčet takto získaných bodov 
určí poradie v súťaži. 
Ak dosiahnu po skončení súťaže dve alebo viacero družstiev rovnakého počtu bodov, je pre určenie poradia 
rozhodujúce skóre zo všetkých stretnutí. Ak sa podľa tohto kritéria nerozhodne, rozhoduje počet získaných bodov a 
potom skóre zo vzájomných stretnutí zainteresovaných družstiev. Keby ani toto kritérium nerozhodlo, pridelí sa 
obidvom družstvám rovnaké umiestnenie. Ak by sa však rozhodovalo o postupe, resp. o vypadnutí, rozhodne 
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riadiaci orgán o usporiadaní doplnkového stretnutia, resp. turnaja. 
 
10. Časový plán:  1. kolo : 19.10.2014                7. kolo : 25.01.2015  
  2. kolo : 16.11.2014 8. kolo :  8.02.2015 
  3. kolo : 30.11.2014    9. kolo :  1.03.2015 
     4. kolo : 14.12.2014  10. kolo :  15.03.2015 
     5. kolo :  21.12.2014  11. kolo :  29.03.2015 

     6. kolo :  11.01.2015    
 

Rozhodcovia: Zápasy rozhodujú kvalifikovaní rozhodcovia. Takého rozhodcu zabezpečuje usporiadateľ stretnutia. 

Keď usporiadateľ nezabezpečí kvalifikovaného rozhodcu, môže stretnutie rozhodovať hráč niektorého družstva 

s rozhodcovskou kvalifikáciou. Keď ani takto sa nenájde kvalifikovaný rozhodca, stretnutie rozhoduje  kapitán 

niektorého družstva. Keď sa kapitáni nedohodnú, stretnutie rozhoduje kapitán domáceho družstva. Keď usporiadateľ 

opakovane nezabezpečí kvalifikovaného rozhodcu na stretnutie, môže im rozhodcu delegovať ŠZNK na náklady 

usporiadateľa.   

 

Technické ustanovenia 
 
11. Začiatok stretnutia: Stretnutia sa začínajú o 9.30 hod. Čakacia doba na príchod družstva je stanovená na 1,5 

hodiny. Čakacia doba na príchod hráča k partii je 1 hodina. Pokiaľ hosťujúce družstvo z dôvodu dopravného 
spojenia požiada domácich o posun začiatku o 1 hodinu dopredu resp. dozadu sú domáci povinní vyhovieť v zmysle 
článku 6.1 Súťažného poriadku.  

 
12. Tempo hry:   2 hodiny na 40 ťahov + 1 hodina do dokončenia partie pre každého hráča. 
 
13. Hlásenie výsledkov: Organizačný pracovník nahlási výsledok  domáceho  družstva  riaditeľovi súťaže   najneskôr 

v nedeľu do 18.00 hod e-mailom, SMS-kou alebo v núdzovej situácii telefonicky. Domáci oddiel odošle 

naskenovaný Zápis o stretnutí alebo originál poštou najneskoršie prvý pracovný deň po odohraní stretnutia. Domáci 
klub archivuje originály Zápisov o stretnutí a partiárov (sada domácich i hostí), v prípade žiadosti riaditeľa súťaže mu 
ich zašle. 

 
14. Delegát: Na stretnutia môže byť vyslaný delegát ŠZNK na základe požiadavky niektorého družstva alebo 

rozhodnutia riaditeľa súťaže. Delegáta vysiela riaditeľ súťaže. Delegát sa na stretnutí preukáže delegačkou. 
Rozhodca uvedie do zápisu o stretnutí záznam o účasti delegáta na stretnutí. Delegát podá správu o stretnutí 
riaditeľovi súťaže. Náklady na účasť delegáta hradí ŠZNK. 

 
15. Zákazy: V hracej miestnosti platí počas konania celého stretnutia zákaz fajčenia. 
     Je zakázaný vstup a do hracej miestnosti s mobilným telefónom alebo iným elektronickým komunikačným     
      prostriedkom a ich používanie (v zmysle pravidiel FIDE – článok 11.3 b). 

Je zakázané nastúpenie hráča na stretnutie pod vplyvom alkoholu. Počas celého stretnutia platí zákaz konzumácie 
alkoholu v hracej miestnosti. 

 
17. Pokuty, sadzobník pokút, poplatky:  

A. Pokuty € 
Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy v priebehu celej súťaže  15 
Kontumačná prehra družstva                                                                                    111 
Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne 5 
Neodoslanie Zápisu o stretnutí  v prvý pracovný deň po stretnutí                                         10 
Porušenie Pravidiel FIDE , Súťažného poriadku  a Rozpisu súťaže (podľa 

závažnosti) 
 do 15 

Pokuty za nenastúpenie hráča k partii  

               1. šachovnica                                                                                   30 

               2. šachovnica                                                                                   25 

               3. šachovnica                                             20 

               4. šachovnica                                                                                   15 

               5. šachovnica                                                                                   10 

               6. šachovnica                                                                                   6 

               7. šachovnica                                             3 

               8. šachovnica                                             2 

B.   Protestný vklad 15 
 

Pokuty udeľuje a závažnosť dôvodu posudzuje vždy riaditeľ súťaže. Pokuty sa uhrádzajú na účet ŠZNK, riaditeľ 
súťaže pridelí variabilný symbol. 

Družstvo má právo odvolať sa proti rozhodnutiu riaditeľa súťaže na VV ŠZNK s uvedením dôvodu, v zmysle 
Súťažného poriadku - Protesty, čl. 9.1 a 9.2. 

 

 

 



 

Rozpis súťaže zasielam organizačným pracovníkom družstiev 

 

1. Peter Prvý, sasariabov@gmail.com, (Topoľčany B) 

2. Miroslav Dvoran,  mdvoran@centrum.sk  (SO Lokomotíva Šurany B) 

3. František Bečko, fbecko@centrum.sk , Ľubomír Kováč, lubo1001@gmail.com (Slovan Duslo Šaľa B) 

4. Ivan Mráz, ivkomal@post.sk, Zdenek Gašparík, gasparik@zg.sk , (ŠK Vráble) 

5. Štefan Dobcsányi, dobcsanyistefan@gmail.com, (ŠK Nové Zámky) 

6. Peter Geffert, pgeffert@gmail.com, Ladislav Benčok, lbencok@gmail.com, (ŠK Levice B) 

7. Ladislav Juhász, ladislav52@freemail.hu, (ŠK Kamenný Most) 

8. Marián Kuna, nskc.nitra@gmail.com , (NŠK Nitra C) 

9. Ing.Juraj Szenczi,szenczi@zoznam.sk, István Gyöpös, gyopi17@gmail.com, (ŠO EuroPRESS Bátorove 

Kosihy B) 

10. Igor Eremiáš, devcon@centrum.sk, (AŠK Nitra C, predseda ŠTK NK) 

11. Marek Ostružlík, marekostruzlik@gmail.com, (ŠK Pribeta) 

12. Ján Detko, r4b22@azet.sk , (riaditeľ 2. ligy B) 

13. Alexander Bálint,  alba9852@gmail.com , (riaditeľ 4. ligy B11 a 5. ligy B11a) 

14. Peter Olláry, peter.ollary1@gmail.com , (riaditeľ 4. ligy B12) 

15. Imre Tomáš, tomasimre@post.sk , (riaditeľ 5. ligy B11b a B12b) 

16. György Pallag, pallag59@gmail.com  (riaditeľ 5. ligy B12a) 

 

V Komárne dňa 21.8.2014 

    Imre Kukel 
 riaditeľ 3 . ligy B1 
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PRIHLÁŠKA  DRUŽSTVA  DO  SÚŤAŽE 

Prihlasujem družstvo (neskrátený názov klubu) 

...................................................................................................................................................... 

do    3. ligy B1    súťažného ročníka 2014/ 2015 

Adresa hracej miestnosti 

.......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa organizačných pracovníkov : 

 

1. 

 mobil:     

e-mail:  

 

2. 

 mobil:  
e-mail:  

 

Meno a priezvisko kvalifikovaných rozhodcov na domáce stretnutia 

1............................................................................................................................ ........................ 

2.................................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................ ........................ 

 

Podaním prihlášky vyjadrujem súhlas s rozpisom súťaže a Súťažným poriadkom pre majstrovské 

súťaže družstiev v praktickom šachu. 

Meno a adresa oprávneného funkcionára šachového klubu, podávajúceho prihlášku: 

 

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ----------------------------------- 
                                                                                                                 podpis organizačného pracovníka 


