
 
 

 

 
 

Slovenská organizácia kompozičného šachu a Šachový svaz České republiky 
v spolupráci s partnermi turnaja 

Nadácia 42, Bratislava a Pražská šachová společnost 

 

 

vypisujú pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky  

Medzinárodný anonymný šachový skladateľský jubilejný turnaj 
Československo 100  

 

1. Oddelenia:  a) Mat 2. ťahom 

  b) Pomocný mat 2. ťahom 

 c) Symbolická skladba bez obmedzenia výzvy a podmienok, ktorá   

     akýmkoľvek spôsobom evokuje 100. výročie vzniku ČSR 

 

2. Téma:   ľubovoľná 

 

3. Riaditeľ turnaja:  Marián Križovenský, predseda Slovenskej organizácie kompozičného šachu 

 

4. Rozhodcovia:   a) Vasil Ďačuk (SVK) 

  b) Christer Jonsson (SWE) 

 c) Bedrich Formánek  (SVK) 

     a dvaja rozhodcovia určení partnermi turnaja 

 

5. Zasielacia lehota:  30. 6. 2018 

 

6. Limit:  účastník môže poslať maximálne 2 skladby do každého oddelenia, 

    samostatne alebo v spoluautorstve 

 

7. Zasielanie:   a) výhradne elektronicky na adresu: csr100.a@gmail.com 

    b) výhradne elektronicky na adresu: csr100.b@gmail.com 

    c) výhradne elektronicky na adresu: csr100.c@gmail.com 

 

8. Vyhlásenie výsledkov:  28. 10. 2018 – 100. výročie založenia Československa 

 

9. Námietky:  nie sú prípustné, vyhlásené výsledky a rozhodnutia riaditeľa turnaja sú konečné 

   

10. Cenový fond:   a) 250 EUR, šachové knihy, diplomy 

  4 finančné ceny: 100 EUR - víťaz, 3 x 50 EUR - II. cena, III. cena a najťažšia 

skladba na riešenie 

  b) 6.250 Kč, šachové knihy, diplomy 

4 finančné ceny: 2.500 Kč - víťaz, 3 x 1.250 Kč - II. cena, III. cena a najťažšia 

skladba na riešenie 

c) 99 EUR, šachové knihy, diplomy 

   3 finančné ceny: 33 EUR 

 

Riaditeľ turnaja má právo meniť propozície turnaja.  

Pred vyhlásením výsledkov prebehne riešiteľský turnaj, v ktorom bude určená najťažšia vyznamenaná skladba 

na riešenie v oddeleniach a) a b). 

Zaslaním skladby dáva autor skladby organizátorom a partnerom turnaja súhlas na zverejnenie zaslaných 

skladieb v turnajovom bulletine a ich propagačných dokumentoch za podmienky uvedenia mena autora skladby.  

 

V Bratislave dňa 11. októbra 2017 

 

 

 

 Marián Križovenský Jiří Jelínek 

 Slovenská organizácia kompozičného šachu  Sdružení šachových problémistů, ŠSČR 


