Metodika riadenia a poriadku súťaží družstiev ŠZNK

Metodika riadenia a poriadku súťaží družstiev
ŠZNK
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1) Táto metodika slúži pre riadenie súťaží riadených Šachovým zväzom Nitrianskeho kraja
(ďalej len „ŠZNK“) ako doplnenie Súťažného poriadku družstiev Slovenského šachového zväzu
(ďalej len „SPD SŠZ“) a Sadzobníka poplatkov a pokút SŠZ. Táto metodika má v súťažiach
riadených ŠZNK rovnakú právnu silu ako uvedené predpisy a ak je medzi týmito predpismi
rozpor, má prednosť táto metodika, pokiaľ to nespôsobí nemožnosť ratingovania súťaže na
FIDE rating alebo rozpor s Pravidlami šachu FIDE. Dokumenty nižšej právnej sily (rozpisy súťaže
a spravodaje súťaže) musia byť v súlade s touto metodikou, inak má táto metodika priamu
pôsobnosť a prednosť voči nim.
2) Súťažami riadenými ŠZNK sú 3. liga B1, 4. liga B1, 5. liga B11, 5. liga B12, 5. liga B13 (ďalej aj
„súťaže“ alebo jednotlivo „súťaž“).
3) Reorganizáciu súťaží schvaľuje v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a Stanovami
ŠZNK Konferencia ŠZNK.
4) Riadenie súťaže je zabezpečené Športovo-technickou komisiou ŠZNK (ďalej len „ŠTK ŠZNK“),
ktorej členmi sú riaditelia súťaží. Predsedu ŠTK volí Výkonný výbor ŠZNK (ďalej len „VV ŠZNK“).
Ďalších členov ŠTK volí VV ŠZNK na návrh predsedu ŠTK. Riadiacimi orgánmi súťaží sú riaditeľ
súťaže a ŠTK ŠZNK.
5) Súťaže a všetky v nich odohrané partie sa posielajú na zápočet LOK SR a na zápočet FIDE
ratingu podľa frekvencie zasielania výsledkov stanovenej FIDE, respektíve usmernením
Slovenského šachového zväzu (ďalej len „SŠZ“). Každý hráč v súťaži musí mať pridelené FIDE
ID, musí mať zaplatený členský poplatok SŠZ resp. členský poplatok ŠZNK a/alebo licenčný
poplatok.
6) V súťažiach družstvá platia vklady do súťaže a pokuty a iné poplatky určené týmto
predpisom na bankový účet ŠZNK.
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7) Družstvá majú nárok na odmenu za výsledok v súťaži určenú v tomto predpise. Družstvo
musí poskytnúť požadovanú súčinnosť pri uhrádzaní odmeny predsedovi ŠTK ŠZNK alebo
riaditeľovi súťaže alebo nimi poverenou osobou.
8) Rozpis súťaže (ďalej aj „rozpis súťaže“) je prvý informačný a právne záväzný dokument,
ktorý informuje oprávnené družstvá o možnosti prihlásiť sa do súťaže pre daný súťažný ročník
a určuje ďalšie práva a povinnosti klubov a družstiev, ktoré ich reprezentujú v súťaži. V rozpise
sa uvádza kontakt na riaditeľa súťaže, predsedu ŠTK ŠZNK. V rozpise súťaže sa uvádza
termínový kalendár súťaže, informácie o všeobecných podmienkach súťaže, o právach a
povinnostiach družstiev, pokutách a o predpisoch upravujúcich súťaž, vrátane tejto metodiky.
V spravodajoch riaditeľ súťaže informuje družstvá o odohranom kole, potvrdzuje správnosť
výsledkov zverejnených na internete, informuje družstvá o aktuálnych ratingoch hráčov.
9) Súťaží sa môžu zúčastniť iba družstvá, ktoré majú nárok hrať danú súťaž na základe
výsledkov predchádzajúcej súťažnej sezóny, resp. rozhodnutí ŠTK v súlade s SPD a týmto
predpisom, a ktoré majú uhradené členské poplatky voči SŠZ a ŠZNK a vyrovnané všetky
záväzky voči ŠZNK ku poslednému dňu na prihlásenie sa do aktuálneho ročníka súťaže.
10) Úhrady sa realizujú na bankový účet ŠZNK vedený vo FIO banka – IBAN: SK19 8330 0000
0027 0090 5969, SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pre identifikáciu platby sa využívajú variabilné symboly
a/alebo informácia pre prijímateľa.
11) V situáciách, kde sa vyžaduje písomná forma pre nejaký úkon, postačuje jej zaznamenanie
a šírenie v elektronickej podobe.
Čl. II
Všeobecne o podmienkach súťaží
1) Víťaz súťaže postupuje do vyššej súťaže, ak si tento nárok neuplatňuje prechádza toto právo
na ďalšie družstvo v zmysle SPD SŠZ. Podľa výsledkov vyšších súťaží sa určuje počet družstiev
vypadávajúcich zo súťaže v zmysle SPD SŠZ. Ak v súťaži štartuje nižší počet družstiev, ako je
určený v čl. VI tejto metodiky, môže ŠTK ŠZNK vo výnimočných prípadoch, po zohľadnení
dopadov na integritu súťaže, rozhodnúť o tom, že posledné družstvo zo súťaže nevypadáva.
Za výhru partie má družstvo v stretnutí 1 bod, za remízu 0,5 bodu, za prehru 0 bodov. Za
vyhrané stretnutie sa družstvu počítajú 3 body, za remízu 1 bod a za prehru žiadny bod. Kritériá
na určenie poradia družstiev: 1. počet získaných bodov, 2. skóre zo všetkých stretnutí, 3. skóre
zo vzájomných stretnutí zainteresovaných družstiev. Keby ani tieto kritériá nerozhodli, pridelí
sa zainteresovaným družstvám rovnaké umiestnenie. Ak by sa však rozhodovalo o postupe,
resp. o vypadnutí, rozhodne riadiaci orgán o usporiadaní doplnkového stretnutia, resp.
turnaja. V prípade rovnakého umiestnenia družstiev so všetkými kritériami na určenie poradia
zhodnými, dochádza k deleniu odmeny alebo odmien v súťaži družstiev rovnakým dielom
medzi všetky družstvá s rovnakým umiestnením.
2) Stretnutie rozhoduje kvalifikovaný rozhodca s licenciou FIDE spravidla z domáceho klubu oddielu. Iba v zápasoch 5. ligy ak nie je prítomný kvalifikovaný rozhodca s FIDE licenciou, jeho
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povinnosti plní iný prítomný v zmysle čl. 8.4. Súťažného poriadku. Hrajúci rozhodca nemôže
byť v stretnutí zároveň aj vo funkcii kapitána družstva.
3) Stretnutia sa spravidla hrajú v určený deň v týždni a začínajú o určenej hodine nasledovne:
3. liga: v nedeľu od 10:00
4. liga: v nedeľu od 9:30
5. ligy: v sobotu od 9:00 a od 12:30
Žiadosť o zmenu začiatku stretnutí hostia odosielajú písomne organizačným pracovníkom
družstiev, ktorých sa táto zmena týka najneskôr 14 dní pred začiatkom dvojkola. O dohode
informuje žiadateľ riaditeľa súťaže. Pokiaľ hosťujúce družstvo z dôvodu dopravného spojenia
požiada domácich o posun začiatku o 1 hodinu dopredu resp. dozadu (s výnimkou druhého
kola v hracom dni 5. ligy) sú domáci povinní vyhovieť v zmysle článku 6.1 SPD SŠZ.
Čakacia doba na príchod družstva je stanovená na 1,5 hodiny. Čakacia doba na príchod hráča
k partii je 1 hodina. V 5. ligách je čakacia doba na príchod družstva 1 hodina a čakacia doba na
príchod hráča k partii 30 minút.
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.
4) Je zakázané zapisovať si ťahy dopredu, iba ak hráč uplatňuje remízu podľa Pravidiel šachu
FIDE. Hráči nesmú bez dovolenia rozhodcu opustiť hrací priestor.
5) Hrací priestor je definovaný ako hracia miestnosť, miestnosti pre odpočinok, oblasť pre
občerstvenie, priestor nablízku určený na fajčenie a iné miesta stanovené rozhodcom. Hráč,
ktorý je na ťahu, nesmie opustiť hraciu miestnosť bez dovolenia rozhodcu. Hráč nemá právo
počas svojej partie opustiť hrací priestor, inak prehráva partiu.
6) V priebehu partie majú hráči zakázané používať poznámky, informačné zdroje, radiť sa
alebo analyzovať na inej šachovnici.
7) Bez dovolenia rozhodcu má hráč zakázané mať v hracej miestnosti mobilný telefón alebo
iné elektronické komunikačné prostriedky, pokiaľ ich nemá úplne vypnuté. Zariadenie musí
byť v takomto prípade odložené, a to najmä v taške – nie však v odeve, ktorý má hráč na sebe
alebo v tesnej blízkosti hráča. Ak ktorékoľvek z takýchto zariadení vydá nejaký zvuk (vrátane
vibrácií), hráč prehráva partiu a jeho súper vyhráva. Ak však súper nemôže vyhrať partiu
akoukoľvek postupnosťou prípustných ťahov, je partia vyhlásená za remízu.
8) V prípade pohotovosti má hráč právo odložiť telefón u rozhodcu, ktorý však musí byť
v tichom režime (bez vibrácií) a má právo sa u rozhodcu priebežne informovať, či má neprijaté
hovory alebo sms správy, ktoré si môže skontrolovať a prípadne odpovedať na ne, oboje pod
dohľadom rozhodcu.
9) V miestnostiach, v ktorých prebieha stretnutie, je fajčenie zakázané. Počas stretnutia je
prísny zákaz konzumácie alkoholu v hracom priestore. Diváci a hráči hrajúci iné partie sa
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nesmú rozprávať o partii alebo do nej inak zasahovať. Pre každého je zakázané používanie
mobilného telefónu v hracom priestore a v každom ďalšom priestore určenom rozhodcom,
pokiaľ to rozhodca nedovolí. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom rozptyľovať alebo obťažovať
súpera. Zahŕňa to neprimerané reklamácie, neprimerané ponuky na remízu alebo privádzanie
zdroja hluku do hracej miestnosti.
10) Protesty a odvolania sa podávajú v súlade s SPD SŠZ.
11) Nenastúpenie hráča k partii na jednej zo šachovníc spôsobuje prehru družstva iba na tejto
šachovnici.
12) V súťažiach štartujú hráči bez obmedzenia FIDE ratingu s výnimkou 5. líg, ktoré nemôžu
hrať hráči s FIDE ratingom vyšším ako 2199.
Čl. III
Práva a povinnosti družstiev
1) Družstvo je povinné sa prihlásiť riadne a včas do súťaže, inak jeho nárok na účasť v súťaži
zaniká, ak riaditeľ súťaže nerozhodne inak do 3 dní od uplynutia termínu na prihlásenie sa do
súťaže.
2) Družstvo zasiela svoju súpisku riaditeľovi súťaže pred losovaním, najneskôr ju však v dvoch
rovnopisoch odovzdáva na losovaní súťaže. Pri jednotlivých hráčoch je potrebné uviesť
priezvisko, meno, dátum narodenia, evidenčné číslo hráča, resp. číslo licencie SŠZ a platný
osobný koeficient v deň začiatku súťaže. Kontrola a potvrdenie súpisiek družstiev sa vykoná
tesne pred losovaním.
3) Družstvo je povinné plniť všetky svoje záväzky voči plneniu pravidiel súťaže a rozhodnutí
príslušných riadiacich orgánov. Ak nedôjde k ich dobrovoľnému plneniu ani v náhradnom
termíne, je mu pozastavená činnosť v súťaži.
4) Klub a družstvá, ktoré ho reprezentujú alebo reprezentovali musia mať vyrovnané všetky
záväzky voči ŠZNK pred uplynutím termínu na prihlásenie sa do aktuálneho ročníka súťaže.
5) Družstvo plní povinnosti vyplývajúce z SPD, z tohto predpisu, ako aj z Rozpisu súťaže
a rozhodnutí riadiacich orgánov.
6) Družstvá zasielajú informácie o výsledku stretnutia najneskôr do 18:00 toho istého dňa, ako
sa zápas odohral, riaditeľovi súťaže.
7) Družstvám sa odporúča zabezpečiť nehrajúceho a kvalifikovaného rozhodcu na stretnutie,
a to v záujme predchádzania konfliktným situáciám. V prípade, že ku konfliktnej situácii
z tohto dôvodu dôjde, má riaditeľ súťaže právo stanoviť povinnosť zabezpečiť dotknutému
družstvu na ďalšie domáce zápasy kvalifikovaného nehrajúceho rozhodcu.
8) Domáce družstvo má povinnosť zabezpečiť prítomnosť aktuálnych Pravidiel šachu FIDE, SPD
SŠZ, tejto metodiky a vydaných spravodajov a rozpisu súťaže na zápase.
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Čl. IV
Práva a povinnosti riaditeľov súťaží a ŠTK ŠZNK
1) Riaditeľ súťaže zabezpečí zverejnenie výsledkov kola na internete (na stránkach www.chessresults.com) najneskôr do 21:00 toho istého dňa, ako sa kolo zápasov odohralo.
2) Riaditeľ súťaže má povinnosť udeľovať pokuty za každé porušenie pravidiel, a to bez
výnimiek a v rozsahu určenom v tejto metodike. Rozsah určenia pokuty umožňuje v správnej
úvahe zohľadniť ďalšie faktory na primerané určenie pokuty.
3) Riaditeľ vydáva spravodaj súťaže do 7 dní od uskutočnenia kola súťaže. V spravodaji
každomesačne aktualizuje ratingy hráčov.
4) Riaditelia súťaží zasielajú rozpisy súťaže obvykle do 10. augusta príslušného kalendárneho
roka.
5) Riaditeľ súťaže má povinnosť bezodkladne zapisovať udelenie pokuty do informačného
systému pokút ŠTK ŠZNK.
6) Pri ukladaní pokuty, ako aj pri vydávaní iných rozhodnutí musí príslušný orgán (riaditeľ
súťaže alebo ŠTK ŠZNK) písomne odôvodniť rozhodnutie s odvolaním sa na príslušné normy
predpisov, vyjadriť sa k argumentácii a námietkam dotknutej strany, a to najmä v prípade, ak
s ich postojom nesúhlasí, čo musí dostatočne zdôvodniť a zároveň informovať dotknuté strany
o možnosti podať opravný prostriedok s uvedením lehoty a orgánu, na ktorý sa opravný
prostriedok podáva alebo informovať o tom, že je rozhodnutie konečné. Orgán, ktorý
právoplatne rozhodol, zabezpečí zverejnenie rozhodnutia na webovom sídle ŠZNK a webovom
sídle SŠZ.
7) Riaditeľ písomne rozhodne o proteste do 14 dní od jeho podania.
8) Predseda ŠTK ŠZNK informuje členov ŠTK ŠZNK o proteste alebo odvolaní družstva členov
ŠTK ŠZNK do 3 dní od odoslania podnetu. Členovia ŠTK ŠZNK sú povinní poskytnúť stanovisko
k podnetu predsedovi ŠTK ŠZNK do 10 dní od informovania o podnete od predsedu ŠTK ŠZNK.
Predseda ŠTK ŠZNK následne sformuluje písomné rozhodnutie tak, aby rozhodlo o ňom
najneskôr do 21 dní od podania podnetu.
9) V prípade nečinnosti orgánov podľa bodov 7 a 8 sa má sťažovateľ právo obrátiť so žiadosťou
o uskutočnenie rozhodnutia na predsedu ŠTK ŠZNK alebo VV ŠZNK, ak ide o nečinnosť
predsedu ŠTK ŠZNK.
10) Riaditeľ súťaže má povinnosť uverejňovať všetky dokumenty týkajúce sa súťaže, najmä
rozpis, spravodaje, rozhodnutia a túto metodiku v príslušnej sekcii na webovom sídle SŠZ a na
webom sídle ŠZNK, pokiaľ bude obdobná sekcia spustená aj tam. Po skončení súťaže vydá
riaditeľ súťaže súhrnný článok o priebehu súťaže na webovom sídle ŠZNK.
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11) Riaditeľ súťaže po skončení súťaže požiada družstvá, ktoré majú nárok na odmenu
o zaslanie čísla bankového účtu klubu, na ktorý bude odmena poukázaná do 3 dní od
skončenia súťaže. Údaje o družstvách s nárokom na odmenu vrátane ich bankového účtu
a webovej adresy s výsledkami súťaže zašle riaditeľ súťaže predsedovi ŠTK do 10 dní od
skončenia súťaže.
12) Predseda ŠZNK alebo ním poverená osoba zabezpečí zaslanie odmeny družstvám do 20
dní od skončenia súťaže a náhrad riaditeľom súťaží do 15 dní od skončenia súťaže za
podmienky splnenia ostatných povinností riaditeľa súťaže po skončení súťaže.
13) Neplnenie povinností riaditeľom súťaže a najmä ich opakované neplnenie môže ŠTK SŠZ
zohľadniť pri úhrade náhrady za stratu času a iných nákladov riaditeľa súťaže do výšky 20%
zníženia tejto náhrady.
Čl. V
Prihláška a vklady do súťaže
1) Vklady do súťaží:
3. liga B1: 50 €
4. liga B1: 40 €
5. liga B11, B12 a B13: 25 €
2) Vklady do súťaží sú splatné do termínu uvedeného v rozpise súťaže. Splatnosť nemôže byť
určená neskôr ako 5. septembra daného kalendárneho roka.
3) Družstvo je prihlásené do súťaže po zaslaní prihlášky riaditeľovi súťaže a zaplatení vkladu
do súťaže v termíne stanovenom v Rozpise súťaže.
4) Úhrada vkladu sa realizuje výhradne bankovými prevodmi s uvedením variabilného
symbolu, respektíve správy pre adresáta na identifikáciu platiteľa a predmetu platby. Iná
forma úhrady ako bankovým prevodom je navýšená o príplatok vo výške 10 €.
5) V prihláške družstvo uvedie meno a kontakt organizačného pracovníka družstva, jeho
zástupcu, adresu miestnosti, návrhu kvalifikovaných rozhodcov a ďalšie potrebné informácie.
6) Prihlášky do súťaží sa obvykle zasielajú do 20. augusta (3. liga), do 31. augusta (4. liga) a do
5. septembra (5. ligy) príslušného kalendárneho roka. Losovanie súťaží sa uskutočňuje obvykle
v prvej polovici septembra príslušného kalendárneho roka. Súťaže sa obvykle začínajú prvým
kolom v prvej polovici októbra príslušného kalendárneho roka.
7) Ak zanikne nárok niektorého družstva na účasť v súťaži, poskytne sa právo účasti v súťaži
inému družstvu v súlade s SPD SŠZ.
Čl. VI
Počet družstiev v súťažiach a počet hráčov
1) Súťaže majú odporúčaný počet družstiev nasledovný:
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3. liga B1: 12
4. liga B1: 10 až 16
5. ligy: 6 až 12 v závislosti od záujmu
2) Družstvá nastupujú na zápasy v počte hráčov základnej zostavy:
3. liga B1: 8 hráčov
4. liga B1: 8 hráčov
5. ligy: 4 hráči
3) Vo výnimočných prípadoch môže o počte družstiev v súťaži odlišnom od bodu 1 tohto
článku rozhodnúť ŠTK ŠZNK.
Čl. VII
Tempo hry
1) Tempo hry pre súťaže je určené nasledovne:
3. liga: 90 minút na uskutočnenie prvých 40 ťahov a následne ďalších 30 minút na dohratie
partie s pridávaním bonifikácie 30 sekúnd za každý vykonaný ťah od začiatku partie.
4. liga: 90 minút na uskutočnenie prvých 40 ťahov a následne ďalších 30 minút na dohratie
partie s pridávaním bonifikácie 30 sekúnd za každý vykonaný ťah od začiatku partie.
5. ligy: 90 minút na partiu. V závere rýchlej hry sa uplatňuje bod III Smernice I. Pravidiel šachu
FIDE.
2) Ak vo výnimočnom prípade nedokáže domáce družstvo z objektívnych príčin zabezpečiť hru
na hodinách, ktoré dokážu pridávať bonifikáciu, má hosťujúce družstvo povinnosť poskytnúť
súčinnosť domácemu družstvu pre zabezpečenie takýchto hodín na zápas, pokiaľ bolo
o súčinnosť požiadané aspoň 7 dní pred zápasom, o čom bol informovaný aj riaditeľ súťaže.
Domáce družstvo je v takomto prípade povinné zaplatiť kompenzáciu družstvu, ktoré mu
pomohlo hodiny zabezpečiť v rozsahu 3 € za každý kus poskytnutých hodín podľa počtu
šachovníc v súťaži. Zodpovednosť za správne fungovanie hodín nesie družstvo, ktoré hodiny
poskytlo. Na účel zodpovednosti sa odporúča poskytnúť bez kompenzácie aspoň o jeden kus
hodín viac ako je počet šachovníc súťaže.
Čl. VIII
Pokuty a ďalšie poplatky v súťažiach
1) Protestný vklad je 30 € a odvolací vklad je 30 € (3. a 4. liga). Protestný vklad je 15 € a
odvolací vklad je 15 € (5. ligy).
2) Pokuta za nenastúpenie hráča k partii v 3. lige B1 a 4. lige B1:
1. šachovnica 30 €
2. šachovnica 25 €
3. šachovnica 20 €
4. šachovnica 15 €
5. šachovnica 10 €
6. šachovnica 5 €
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7. šachovnica 5 €
8. šachovnica 5 €

Pokuta za nenastúpenie hráča k partii v 5. ligách:
1. šachovnica 15 €
2. šachovnica 10 €
3. šachovnica 7 €
4. šachovnica 5 €

Po každých štyroch neobsadených šachovniciach sa pokuta za tento priestupok znásobuje (1.
– 4. pokuta podľa sadzobníka, 5. – 8. – dvojnásobok, 9. – 12. – trojnásobok atď.).
3) Ostatné pokuty (3. a 4. liga):
Kontumačná prehra družstva (v poslednom dvojkole dvojnásobná pokuta) do 100 €
Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy v priebehu celej súťaže od 20 do 40 €
Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne od 15 do 30 €
Neodoslanie zápisu v prvý pracovný deň po zápase od 15 do 30 €
Porušenie Súťažného poriadku, resp. rozpisu (podľa závažnosti) do 50 €
Vystúpenie družstva zo súťaže od 40 do 70 €
Manipulácia zápasu alebo súťaže – družstvo od 50 do 300 €
Manipulácia zápasu alebo súťaže – fyzická osoba od 20 do 100 €
Zákaz uzatvárania stávok a zneužívania alebo šírenia dôverných informácií od 20 do 100 €
Porušenie antidopingových predpisov od 20 do 100 €
Ostatné pokuty (5. liga):
Kontumačná prehra družstva (v poslednom dvojkole dvojnásobná pokuta) do 50 €
Neodôvodnené nenastúpenie hráča základnej zostavy v priebehu celej súťaže od 15 do 30 €
Nenahlásenie výsledku v stanovenom termíne od 15 do 30 €
Neodoslanie zápisu v prvý pracovný deň po zápase od 15 do 30 €
Porušenie Súťažného poriadku, resp. rozpisu (podľa závažnosti) do 30 €
Vystúpenie družstva zo súťaže od 25 do 50 €
Manipulácia zápasu alebo súťaže – družstvo od 50 do 300 €
Manipulácia zápasu alebo súťaže – fyzická osoba od 20 do 100 €
Zákaz uzatvárania stávok a zneužívania alebo šírenia dôverných informácií od 20 do 100 €
Porušenie antidopingových predpisov od 20 do 100 €
4) Odmeny rozhodcov:
3. liga: 20 € za zápas a cestovné náklady
4. liga: 15 € za zápas a cestovné náklady
5. liga: 10 € za zápas a cestovné náklady
5) Náhrada za stratu času a ďalších nákladov riaditeľov súťaží:
3. liga B1: 200 €
4. liga B1: 200 €
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5. ligy: 100 € (platí pre súťaž s 12 družstvami a v prípade nižšieho, resp. vyššieho počtu
družstiev sa táto náhrada alikvótne upravuje)
6) Odmeny v súťažiach družstiev (prednosť má percentuálna odmena):
3. liga B1:
1. miesto 16,7 % vkladov (pri 12 družstvách 100 €)
2. miesto 14,2 % vkladov (pri 12 družstvách 85 €)
3. miesto 11,7 % vkladov (pri 12 družstvách 70 €)
4. liga B1:
1. miesto 14,6 % vkladov (pri 12 družstvách 70 €)
2. miesto 12,4 % vkladov (pri 12 družstvách 60 €)
3. miesto 10,4 % vkladov (pri 12 družstvách 50 €)
5. liga B11:
1. miesto 15 % vkladov (pri 12 družstvách 45 €)
2. miesto 10 % vkladov (pri 12 družstvách 30 €)
3. miesto 5 % vkladov (pri 12 družstvách 15 €)
5. liga B12:
1. miesto 15 % vkladov (pri 8 družstvách 30 €)
2. miesto 10 % vkladov (pri 8 družstvách 20 €)
3. miesto 5 % vkladov (pri 8 družstvách 10 €)
5. liga B13:
1. miesto 15 % vkladov (pri 6 družstvách 23 €)
2. miesto 10 % vkladov (pri 6 družstvách 15 €)
3. miesto 5 % vkladov (pri 6 družstvách 8 €)

Čl. IX
Záverečné a prechodné ustanovenia
1) Tento predpis bol schválený elektronickým hlasovaním VV ŠZNK uznesením č. U01-08-2018
na návrh predsedu ŠTK ŠZNK dňa 10. augusta 2018 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom
schválenia.
2) Losovanie súťaží sa pre ročník 2018/19 uskutoční dňa 9. septembra 2018 v Disco
hale, Šurany od 08:00 pred začiatkom bleskového turnaja.
Vypracoval
Mgr. Ing. Alexander Riabov
Predseda ŠTK ŠZNK

Ing. Štefan Blaho
Predseda ŠZNK
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