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Všetky odpovede na tieto otázky nájdete na nasledujúcich stranách.

Spravte niečo pre budúcnosť Slovenska a zorganizujte
šachový turnaj Smart Kids!
Čo je Smart Kids?
Smart Kids znamená Múdre Deti a jednoducho povedané, ide o šachové súťaže organizované veľmi
voľnou až zábavnou formou. Súťaže Smart Kids sú unikátnym spojením hravej formy šachu
s riešeniami logických úloh. Atraktívny seriál súťaží pre deti do 18 rokov navyše prináša pre všetkých
účastníkov vzrušenie už zo samotného súperenia. Primárnym cieľom nie je vychovávať šachových
veľmajstrov ani robotov na riešenie logických úloh, ale využiť výhody šachu a riešiteľského súťaženia
pri vzdelávaní a intelektuálnom napredovaní našich detí. Kritické myslenie, rozhodovanie pod
časovým tlakom, kreativita a tímový duch sú dôležité kompetencie moderného sveta a súťaže Smart
Kids rozvíjanie týchto kompetencií príťažlivou formou podporujú.
Kto môže zorganizovať šachový turnaj Smart Kids?
Šach je hra, ktorej pár pravidiel sa človek naučí doslova za niekoľko minút. Preto je veľmi jednoduché
pre kohokoľvek zorganizovať súťaž inteligentných detí, pri ktorej sa budú učiť sústrediť, kriticky
myslieť a tvorivo hľadať víťazné riešenia. Rodič, starý rodič, učiteľ alebo ten, kto chce mať prospešnú
mimopracovnú aktivitu pomáhajúcu našim deťom. Dokonca daný človek ani nemusí vedieť hrať šach,
stačí mať energiu a určité organizačné schopnosti.
Ako na to?
Budete potrebovať miesto na hru, vybavenie a samozrejme deti, ktoré budú chcieť hrať. Najlepšie
miesto je miestna škola alebo Centrum voľného času, kde je potrebné sa dohodnúť s pánom riaditeľom
alebo pani riaditeľkou na dni, hodine začiatku a konca turnaja. Niekto je schopný zabezpečiť priestory
vo vlastnej réžii, čo je samozrejme tiež možné. Na hru oproti súťažnému šachu nebudete potrebovať
šachové hodiny, ktoré sú dosť drahé a navyše pre deti, ktoré s nimi ešte nehrali, dosť stresujúce, čo nie
je našim cieľom. Potrebujete dostatočné množstvo šachových súprav (šachovníc a figúrok), ktoré sa
dajú kúpiť aj za pomerne nízke ceny, prípadne ich mnohé školy aj vlastnia. Ešte je možné zapožičať si
šachový materiál z blízkeho šachového klubu, tu však musíte ustrážiť voľný a zábavný zmysel Smart
Kids, aby ste neskĺzli do stresujúcej oblasti súťažného šachu. Môžete tiež deti poprosiť, aby si priniesli
šachové súpravy z domu na súťaž. Účastníkov získate cez plagáty, prípadne cez aktívnu spoluprácu
s riaditeľmi základných škôl a miestnou samosprávou.
Ako organizovať samotný šachový turnaj Smart Kids?
Deň D je tu. Ste už nachystaní aj s pár priateľmi, napríklad v školskej jedálni, na stoloch máte
rozložené šachovnice a postavené figúrky. V priestore sa šíri tajomná atmosféra tejto dvetisíc ročnej,
ale stále fascinujúcej hry. Sú v princípe dve možnosti. Jeden človek zvládne turnaj, kde hrá povedzme
desať detí. Tieto deti môžu hrať systémom každý s každým, výsledky sa zapisujú do krížovej tabuľky.
Treba dávať iba pozor, aby deti striedali farby figúr, aby sa nestalo, že jedno bude hrať iba bielymi
všetkých deväť partií a druhé iba čiernymi. Pretože sa hrá bez hodín, určťte si limit na partiu,
napríklad 15 minút. Po tomto limite, pokiaľ partia ešte neskončila, sa musí spraviť odhad situácie.
Stačí väčšinou spočítať figúrky a ich hodnoty na obidvoch stranách a zistiť, či je remíza alebo niekto
vyhral. Pri Smart Kids sa za partiu udeľuje 1 bod, za remízu ďalší 1 bod a za výhru ďalší 1 bod. Takže

aj ten, kto prehral, ale bojoval, dostáva 1 bod, kto remízoval, 2 body a kto vyhral, 3 body. Systém
motivuje deti aj napriek prehre a to je ďalší rozdiel oproti súťažnému šachu.
A čo keď príde veľa detí?
Pokiaľ sa Vám prihlási napríklad 50 alebo 100 detí, nastáva zložitejšia situácia a budete potrebovať
pomoc ďalších ľudí, či už pri usádzaní na partie najmä menších detí alebo pri zapisovaní jednotlivých
výsledkov. Deti učíme zdvihnúť ruku, pokiaľ majú nejakú nejasnosť pri partii alebo keď už partiu
dohrali. Potom príde jeden z rozhodcov a situáciu rieši prípadne si poznačí výsledok. Pri vyššom počte
detí nie je možné z časových dôvodov, aby deti hrali systémom každý proti každému, preto sa
používajú buď rôzne programové žrebovacie systémy alebo sa deti usádzajú podľa dosiahnutých
bodov. Keď sa organizátor rozhodne, že bude turnaj mať napríklad 5 kôl, musí po každom kole
usádzať deti podľa dosiahnutých bodov. Aby tí najlepší hrali medzi sebou a, podľa možností, sa tak
vytriedili víťazi. Bez počítačového programu môžeme použiť jednoduchý systém. Každé dieťa dostane
kartičku, kde si napíše svoje meno, prípadne školu. Na prvé kolo ich dáte sadnúť ako chcú, po prvom
kole rozhodca na kartičku napíše výsledok a skupina sa rozdelí na tých čo majú 1, 2 alebo 3 body.
Skupiny poprosíte, aby sa postavili, povedzme, do rohov miestnosti a potom, aby si sadli zase
k šachovniciam. Ideálne trojbodoví spolu, dvojbodoví spolu aj jednobodoví spolu. Môže sa stať, že sa
deti pomýlia, ale nejde o život, iba o zábavu. Takto sa skupina vždy dynamicky hýbe po každom kole.
Po poslednom kole sa pozbierajú kartičky a určí sa poradie turnaja. Pokiaľ máte nakúpené medaily
a nejaké drobné ceny, prípadne ich máte od sponzorov, deti sa samozrejme veľmi potešia.
Však je to jednoduché?
Celé je to skutočne jednoduché a hlavne budete mať po takomto turnaji veľmi dobrý pocit. Je možné,
že vám bude trochu hučať v ušiach z hluku šachom sa baviacich detí, ale to rýchlo prejde a budete
určite rozmýšľať, čo a ako vylepšiť do budúcnosti. Navyše, ak máte nejaké otázky, neváhajte a napíšte
nám, či už cez webovú stránku www.smartkids.news alebo cez Smart Kids na Facebooku. Určite vám
poradíme.
Chcete sa pridať do rodiny Smart Kids?
Predchádzajúce rady boli samozrejme zadarmo a mali cieľ informovať, ako jednoducho sa dá
zorganizovať šachový turnaj školskej mládeže. Pokiaľ sa chcete pridať do rodiny Smart Kids,
pochváliť sa svojimi turnajmi a získavať body do prípadných krajských súťaží a celoslovenského
finále Smart Kids, musíte svoj turnaj zaregistrovať, to znamená zaplatiť 10 EUR registračný poplatok
a poslať výsledky (mená a priezviská, školy a získané body). Veľmi sa potešíme, ak napíšete krátky
článok a pripojíte pár fotiek z vášho turnaja, na zverejnenie na stránke www.smartkids.news. Navyše
dostanete elektronicky certifikáty s európskou platnosťou, ktoré môžete vytlačiť, dopísať mená
a odovzdať víťazom. Certifikáty dávame aj aktívnym školám a samosprávam.

Neváhajte a rozšírte rady rodiny Smart Kids!!!

Vzor Smart Kids certifikátu

Gratulujeme! Teraz už viete, ako zorganizovať Smart Kids šachový turnaj.

Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom týchto oficiálnych stránok:
Web: www.smartkids.news
Facebook: Smart Kids (@smartkidsfamily)
Instagram: smart_kids_family
Youtube: Smart Kids
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