26. MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V RIEŠENÍ ŠACHOVÝCH SKLADIEB 2018
Slovenská organizácia kompozičného šachu
Dátum:
21.-22.apríla 2018
Miesto súťaže:
Medická 4, Košice
Systém súťaže:
Súťaž je organizovaná podľa pravidiel používaných na Majstrovstvách sveta v riešení
šachových skladieb. Súťaž je otvorená pre všetkých. Hlavná súťaž a kategória seniorov (nad
60 rokov) budú vyhodnotené ako medzinárodná súťaž, kategória juniorov (do 23 rokov) je
určená pre občanov Slovenskej republiky. Vyhodnotenie každej kategórie je podmienené
účasťou minimálne 3 riešiteľov. Medzinárodné MSR v riešení sú pre občanov Slovenska
kvalifikačnou súťažou pre 42. MS (september 2018, Ohrid - Macedónsko) a 14. ME (máj
2018, Moskva - Rusko). Juniorský majster Slovenska v riešení šachových skladieb získa
právo reprezentovať Slovensko na MS v kategórii juniorov. Súťaž je započítavaná do
riešiteľského ratingu a je súčasťou tretieho ročníka Svetového riešiteľského pohára (World
Solving Cup).
Časový plán:
Piatok:
Sobota:

20. apríl 2018
21. apríl 2018

Nedeľa:

22. apríl 2018

príjazd účastníkov
900 – 930
prezentácia, losovanie stolov
930 – 1300
I. – III. kolo
00
00
15 – 18
quick solving, solving show
900 – 1230
IV. – VI. kolo
1300 – 1330
odovzdanie cien riešiteľských
a skladateľskej súťaže

Vklad:
GM, IM, ženy a juniori (do 23 rokov) bez vkladu
Ostatní 10 €
Ceny:
Ceny budú určené po prvom dni.
Ubytovanie:
Medická 4 a 6, Košice. Dvojposteľová alebo trojposteľová izba 10-16 eur na osobu a noc.
Kontakt:
Prihlášky s počtom nocľahov prosíme posielať do 10. apríla 2018 na adresu:
Ing. Oto Mihalčo, Cyprusová 1, Košice 040 01,
Email: oto.mihalčo@gmail.com
Tel. +421 907 425419

webstránka:
https://soks.sk/
Národná kategória:
Otvorená pre všetkých.
V rámci národnej kategórie bude vyhodnotená kategória pre juniorov do 18 rokov a kategória
seniorov nad 60 rokov.
Vyhodnotenie každej kategórie je podmienené účasťou minimálne 3 riešiteľov.
Časový plán:
Sobota:

21. apríl 2018

830 – 900
1000 – 1300
1330 – 1400

prezentácia, losovanie stolov
I. – II. kolo
odovzdanie cien

Systém súťaže:
Dve kolá, ktoré sa časovo kryjú so druhým a tretím kolom hlavnej súťaže.
Súťaž prebehne podľa žilinských pravidiel
1. kolo (60 minút) – tri dvojťažky
2. kolo (100 minút) – trojťažka, štvorťažka a päťťažka
Píšu sa plné riešenia až do posledného ťahu (aj pri dvojťažkách)
Súťaž nie je započítavaná do riešiteľského ratingu.
Vklad:
Bez vkladu
Ceny:
Vecné ceny

Skladateľský turnaj dvojťažiek
pri príležitosti
26. MM SR v riešení šachových skladieb
Pri príležitosti konania 26. Medzinárodných majstrovstiev Slovenska v riešení šachových
skladieb v Košiciach 21.-22.4.2018 vypisuje SOKŠ medzinárodnú súťaž v skladaní
dvojťažiek. Zasielacia lehota je 1.4.2018. Turnaj je vypísaný pre ortodoxné dvojťažky s
premenenými figúrami. Premenené figúry musia byť na diagrame už pred úvodníkom.
Pripúšťajú sa dvojníky aj nulová pozícia. Úlohy posielajte Jozefovi Holubcovi na adresu:
jozef.holubec@gmail.com. Rozhodca Miroslav Kasár dostane diagramy v anonymnej forme
bez mien autorov. Turnaj je prístupný pre každého skladateľa, aj mimo Slovenska. Víťazi
obdržia knižné ceny. Špeciálnu cenu (fľašu slivovice) získa skladateľ najvyššie umiestnenej
skladby turnaja, ktorý bude súčasne aj účastníkom 26. MM SR v riešení. Výsledky budú
zverejnené 22.4.2018 pri vyhlasovaní výsledkov a odovzdávaní cien 26. MM SR v Košiciach.

Príklad 1
Miroslav Kasár
príklad


1...a2 2.f7#
1...c4 2.g8#







1.

#2

ad4! tempo

(5+1)

Príklad 2
Miroslav Kasár
Pat a Mat 1999



1...:d5 2.c:e6#
1...e:d5 2.:e6#

1...b:d5 2.:e6#

1...f:d5 2.:e6#
1...c:d5 2.:e6#





1.

#2

d4! hr. 2. :c3#, 2.:f6#

(13+10)

Príklad 3
Ľudovít Lačný
4.miesto ČSSR-Švédsko
C 1.7.1970



1...:c6 2.c4#
1...b:c6 2.d3#


1.e4! hr. 2.c4#
1...:g4 2.c4#

 
1...:c6 2.d3#

1...b:c6 2.:c7#



1...

#2

(10+9)

:g4 2.

:c7#

