
Propozice Krajského přeboru družstev starších žáků 2015/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Termín:  14. – 15. května 2016 

2.  Místo konání: Sportovní centrum Pěšinky, Pěšinky 971, 582 91 Světlá nad Sázavou 

3.  Pořadatel:  Šachový klub Světlá nad Sázavou, www.chess-svetla.cz 

4.  Řídící orgán: Komise mládeže KŠS Vysočina 

5. Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n. Sáz., tel. 731 00 63 64 

E-mail: chess.svetla@seznam.cz 

6. Rozhodčí:  Vlastimil Mareš, rozhodčí 2. třídy,  

Ing. Zdeněk Fiala, rozhodčí 1. třídy 

7.  Právo účasti: 6 členná družstva oddílů KŠS Vysočina. 

Ke každému zápasu musí na libovolné šachovnici nastoupit: 

• 4 žáci (žákyně) narozen/a 1. 1. 2000 a mladší 

• 1 mladší žák (žákyně) narozen/a 1. 1. 2003 a mladší 

• 1 dívka narozena 1. 1. 2000 a mladší, nebo žák narozen 1. 1. 2005 a mladší. 

Nelze sloučit kategorie mladšího žáka a dívky na jednu šachovnici. 

Účast hostů a volných hráčů vymezuje platný Soutěžní řád ŠSČR.  

Účast cizinců není povolena. 

8.  Systém hry, hrací tempo, hodnocení:  

Základní skupina: Hraje se systémem každý s každým. Tempo: 2 x 30 minut na partii + 10 s / tah bez 

zápisu. Hraje se dle platných pravidel FIDE pro rapid šach, dle Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro 

bleskový a rapid šach a Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak.  

Hodnocení: Vítězství v zápase je hodnoceno třemi body, remíza jedním bodem a prohra nula body. 

O pořadí rozhoduje: a) vyšší počet zápasových bodů, b) součet skóre ze všech zápasů, c) vzájemné 

utkání, d) výsledek proti 1., 2., … družstvu, e) los. 

Finále: Do finále postupují nejlepší dva týmy ze základní skupiny. Hrají se dva vzájemné zápasy. 

Tempo: 2 x 90 minut na partii + 30 s / tah. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu 

ŠSČR, není-li tímto rozpisem určeno jinak. 

Hodnocení: Vítězství v zápase je hodnoceno třemi body, remíza jedním bodem a prohra nula  

body. O pořadí rozhoduje: a) vyšší počet zápasových bodů, b) součet skóre ze všech zápasů, c) 

výsledek na 1. šachovnici, ev. 2. šachovnici, 3. šachovnici, 4. šachovnici, 5. šachovnici, d)los 



9. Soupisky:  

Každé družstvo předloží při prezenci soupisku s podpisem a razítkem vysílající organizace. 

Soupiska musí obsahovat: 

• označení soutěže, pro kterou je určena 

• přesný název družstva 

• jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva 

• jméno, příjmení, ročník narození, ELO + ev. č. LOK, VT u všech hráčů. 

• všichni hráči uvedení v soupisce musí mít platnou registraci v ŠSČR. 

Soupiska smí obsahovat nejvýše 20 hráčů. Povolení k hostování od mateřského oddílu se předkládá 

současně se soupiskou. Ze soupisky nelze nikoho vyškrtnout. Každý hráč je povinen na vyžádání 

rozhodčího prokázat svou totožnost. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR 

nebylo o více než 150 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby 

nebylo o více než 150 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO 

platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi 

členů ŠSČR. 

10. Postupy: Vítěz Krajského přeboru družstev starších žáků 2015/2016 postupuje do 1. ligy mládeže 

2016/2017.  

11. Startovné:  250 Kč/družstvo 

12. Přihlášky:   Přihlášky zasílejte do 7. 5. 2016 na adresu ředitele turnaje: chess.svetla@seznam.cz 

13. Časový plán:  

Sobota 14. května: od 8:30 do 9:00  Prezentace 

od 9:00 do 9:10 Zahájení KP 

od 9.15  1. kolo 

Neděle 15. května: od 9:00   1. zápas 

přestávka na oběd max. 1 hodina 

po přestávce   2. zápas 

14. Stravování: Stravování je možné v Restauraci U Splavu (cca 650 m) či v dalších restauracích na 

náměstí (cca 600 m). 

15. Občerstvení: Občerstvení je zajištěno v bufetu či recepci SC Pěšinky (nápoje, párky, apod.) a 

v klubovně ŠK (káva, čaj). 

16. Podmínky účasti: Souhlas s těmito propozicemi a včasná prezence. Družstvo musí doprovázet 

osoba starší 18 let, která plně zodpovídá za hráče svého družstva plně po celou dobu přeboru. 

17. Různé: Pořadatel zajistí veškerý hrací materiál a partiáře.  

Družstva startují na náklady vysílající organizace.  

Pro nejlepší družstva jsou připraveny diplomy, poháry, medaile a ceny. 

Výsledky, informace a fotogalerii můžete sledovat na webu  

na http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=20 

 

Ing. Zdeněk Fiala 

Ve Světlé nad Sázavou 10. prosince 2015. 


