
Liptovská šachová škola 
 

           
 

z poverenia Slovenského šachového zväzu a Šachového svazu České republiky usporiada v dňoch  

21. – 26. júna 2016 
 

8. ročník 

Česko-Slovenskej Extraligy družstiev žien 2016 
 

Miesto konania: Kongresové centrum Holiday Village Tatralandia – Liptovský Mikuláš 

Riaditeľ turnaja: Ing. Juraj Ivan, tel.: +421/905701671 e-mail: juraj.ivan@stonline.sk   

Informácie - stránka: http://www.lss.chess.sk 

 

Hlavný partner: Mesto Liptovský Mikuláš  

Garant turnaja: Ing. Ján Blcháč, PhD. – primátor mesta Liptovský Mikuláš  

 

Hlavný rozhodca: Mgr. Karol Pekár (IA) 

 

Štartovné:  30,- € za družstvo, hradí sa pri prezentácii 

Systém: Otvorený turnaj družstiev švajčiarskym systémom na 7 kôl.  

Hrá sa podľa pravidiel šachu FIDE účinných ku dňu 1.7. 2014. Čakacia doba na 

príchod hráčky k partii 30 minút po stanovenom začiatku, bez obmedzenia súhlasu 

s remízou v závislosti od počtu vykonaných ťahov.  

Individuálne výsledky budú zaslané na zápočet FRL k 1.7.2016. 

 

Tempo hry: 90 minút na partiu s pridávaním 30 sekúnd na každý vykonaný ťah od začiatku partie 

pre každú hráčku. 

Zloženie družstva: Družstvo tvoria 3 hráčky a maximálne jedna náhradníčka. Do zostavy na zápas môžu 

byť zaradené maximálne 3 hráčky, pričom počet cudziniek nesmie prevýšiť počet 

kmeňových a hosťujúcich hráčok družstva. 

 Súpiska družstva: Súpisku družstva odovzdáva zástupca klubu riaditeľovi súťaže pri prezentácii. Na 

súpiske môžu byť maximálne 4 hráčky, z toho aspoň 2 musia byť členkami 

federácie, kde je registrovaný klub, ktorý súpisku predkladá. Hosťujúcou 

hráčkou sa chápe hráčka, ktorá je členkou iného klubu registrovaného v ŠSČR 

(pre družstvá klubov registrovaných v ŠSČR) alebo v SŠZ (pre družstvá klubov 

registrovaných v SŠZ). Cudzinkou sa chápe každá hráčka, ktorá je na FRL 

(FIDE Rating List) uvedená pod inou federáciou ako CZE (pre družstvá klubov 

registrovaných v ŠSČR) alebo SVK (pre družstvá klubov registrovaných v 

SŠZ). Pre štart hosťujúcich hráčok a cudziniek nie sú požadované žiadne formálne 

náležitosti (povolenie hosťovania, registrácia cudzinca apod.) a nevzťahujú sa na ne 

žiadne obmedzenia vyplývajúce zo štartu v iných súťažiach. Súpiska musí 

obsahovať presný názov družstva a názov klubu, pod ktorým je registrovaný v ŠSČR 

alebo v SŠZ, poradové čísla, priezviska, mená a dátumy narodenia hráčok, ELO 

FIDE vrátane ID-number, ELO ČR alebo SR platné ku dňu začiatku súťaže, 

označenie hosťujúcich hráčok a cudziniek, meno, adresu, e-mail a telefón kapitána 

družstva a zástupcu kapitána, príp. adresu pre zasielanie korešpondencie, podpis 

oprávnenej osoby.  
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Hodnotenie výsledkov:  Za výhru partie má družstvo v stretnutí 1 bod, za remízu 0,5 bodu, za prehru 

0 bodov. Výsledky partií sa spočítajú a súčet bodov tvorí skóre. Stretnutie vyhráva 

družstvo, ktoré dosiahlo vyššie skóre. Pri rovnosti skóre skončilo stretnutie remízou. 

 Za vyhrané stretnutie sa družstvu počítajú 3 body, za remízu 1 bod, za prehru 0 

bodov. Súčet takto získaných bodov je prvým kritérium pre určenie poradia v súťaži. 

 Ak po skončení súťaže dosiahnu dve alebo viacero družstiev rovnaký počet bodov, 

je na určenie poradia rozhodujúce skóre zo všetkých stretnutí. Ak sa podľa tohto 

kritéria nerozhodne, rozhoduje počet bodov a potom skóre zo vzájomných zápasov 

zainteresovaných družstiev. Keby ani toto kritérium nerozhodlo, pridelí sa obidvom 

družstvám rovnaké umiestnenie. Avšak v prípade, že by sa jednalo o umiestnenie na 

medailovom mieste celkovej súťaže resp. republikových častí súťaže, uskutoční sa 

dodatkové stretnutie (turnaj) medzi zainteresovanými družstvami v bleskovom 

šachu, hráčky s bielymi figúrkami 6 minút majú povinnosť vyhrať, hráčky 

s čiernymi figúrkami 5 minút, farby v dodatkovom stretnutí sa žrebujú, víťaz žrebu 

má právo vybrať si farbu figúrok na 1.šachovnici.   

Vyhodnotenie:  Prvé tri družstvá v celkovom poradí, prvé tri slovenské a prvé tri české družstvá.  

 V poradí Majstrovstiev ČR budú vyhodnotené len tie družstvá, ktoré ku 

všetkým stretnutiam nastúpia v zostave s minimálne 2 kmeňovými hráčkami 

(vždy toho istého klubu registrovaného v ŠSČR). Víťazné družstvo získava titul 

„Majster Česko-Slovenskej Extraligy družstiev žien“. 

 

Finančné ceny: Ceny celkom 710 € 

 1. miesto v celkovom poradí = 300,- €  

2. miesto v celkovom poradí = 180,- €   

 3. miesto v celkovom poradí = 130,- €   

4. miesto v celkovom poradí = 100,- € 

 

Ubytovanie: Apartmány Holiday Village – samostatné domy s kapacitou 4 lôžka.   

 

Ubytovanie a stravovanie na minimálne 2 noci 

pre hráčky, vedúcich výprav, trénerov 

a sprievodné osoby vrátane miestnej dane 

Cena na osobu na 1 noc 

S raňajkami Plná penzia 

Pri obsadení apartmánu 4 platiacimi osobami 18 € 24 € 

Pri obsadení apartmánu 3 platiacimi osobami 21 € 27 € 

Pri obsadení apartmánu 2 platiacimi osobami 29 € 35 € 

 

Stravovanie: Pokiaľ nebude stravovanie súčasťou plnej penzie, je možné individuálne objednať 

Obedy: 4,50 € Večere: 4,50 €. Počas hrania zabezpečené občerstvenie a pitný režim. 

 

Prihlášky: Prihlášky, súpisky, objednávky ubytovania a stravy je potrebné zaslať najneskôr do 

20.mája 2016 na e-mail: pekar@chess.sk. Prípadný záujem o predĺženie pobytu o 1 

deň, resp. skorší príchod, za rovnaké ceny je potrebné oznámiť v prihláške. 

Časový plán:   

21.06. 15:00 - 19:00 Príchod a prezentácia   22.06.  08:30 - 09:00 Otvorenie 

20:00 - 21:00 Žrebovanie 1. kola, technická porada  09:00 - 13:00 1. kolo 

14:30 – 19:00 2. kolo 

 

23.06.  09:00 - 13:00 3. kolo      24.06.   09:00 – 13:00 4. kolo 

           15:00 – 19:00 5. kolo 

 

25.06.  09:00 – 13:00 6. kolo      26.06.   09:00 – 13:00 7. kolo 

           14:00 ukončenie 

 

         Karol Pekár, hlavný rozhodca 
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