
 

Rozpis soutěže 

KKPP  ddrruužžsstteevv  „„LLiiggyy  mmllááddeežžee  22001199““  
o postup do 1. ligy mládeže pro ročník 2019-20 

 
 

Řídící orgán: Komise mládeže JčŠŠ. 
 
Kategorie turnaje: mládež r. 2003 a mladší  
 
Složení družstva: Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů   
  Ke každému zápasu musí nastoupit  
  a) 4 hráči narození 1. 1. 2003 a mladší 
  b) chlapec /dívka  narozen/a/ 1. 1. 2006 a mladší 
  c) dívka narozena 1. 1. 2003 a mladší nebo hráč r. 2009 a ml. 
  d) nelze spojit bod c a b. v jednu šachovnici 
  e) k zápasu může nastoupit v družstvu jeden host (H), volný hráč (VH) nebo  
   cizinec (C). 
  f)  právo účasti přihlášená družstva z oddílů a šachových kroužků DDM a  
   škol z Jč. kraje. 
 
  Doplňkové pravidlo   
  g) pokud bude družstvo složeno z hráčů roč. 2003 a mladších, ale nebude  
   splňovat některou z podmínek b a c bude hrát bez nároku na postup.  
 
Právo účasti:  a) družstva oddílů, škol i DDM z Jihočeského kraje 
  b) hráči nemusí být registrováni v klubech 
 
Systém hry:   a) Při účasti 5 – 8 družstev každý s každým 

b) Při účasti do 4 družstev včetně se hraje každý s každým dvoukolově 
  c) V případě vyššího počtu družstev má pořadatel právo upravit systém hry a  
  tempo  
 
Tempo hry:   Tempo 2 x 25 minut + 10 sekund za tah  
 
Postup:  Do 1.ligy mládeže postupuje pouze vítěz. Postupující družstvo potvrdí KM JčŠS, 

že má zájem v 1.lize hrát, jinak právo postupu přechází na dalšího v pořadí. Týká 
se i neregistrovaných oddílů a kroužků. 

 
Přihlášky:  dle propozic  
 
Soupisky:    Družstva předloží při prezenci - soupiska obsahuje:  

  Označení soutěže, Přesný název družstva, Jméno, příjmení a kontakt na 
vedoucího družstva (telefon a e-mail). U všech hráčů – jméno, příjmení, datum 
narození, označení hráčů základní sestavy (Z), u neregistrovaných hráčů (N), 
hostů (H) a cizinců (C) potvrzení oddílu či školy nebo kroužku. 

 
Soupiska smí obsahovat max. 8 hráčů, z toho max. 3 hosty. U registrovaných 
hráčů - hostů povolení k hostování. 

 
Pokud je družstvo neúplné, staví se družstvo od 1. Šachovnice a nesmí se 
vynechat žádná šachovnice. 

 
 



Požadavky na turnaj – doporučené/závazné:  
 viz Rozpis soutěží – společná část 

 
Námitky:  viz Rozpis soutěží – společná část 

 
 
Různé:  viz Rozpis soutěží – společná část 
 
 
KM JčŠS  10. 7. 2018 
 


