Základní povinnosti pořadatelů, rozhodčích a hráčů družstev v
divizích pro sezónu 2020-2021 – doplněno o pravidla nouzového
stavu (vydává VV JčŠS)
A: Povinnosti pořadatele utkání družstev:
1) Zajistí před zápasem vhodné a dostatečné větrání hrací místnosti dle možností i vzhledem k
následné teplotě v hrací místnosti.
2) Pokud má možnost, zajistí dostatečný - maximální odstup hrajících dvojic od sebe. Využije k
tomu posunutí stolů od sebe nebo mezi hráči bude min 1 volná židle.
3) Zajistí, aby do hrací místnosti během utkání měli přístup pouze hráči a rozhodčí. Diváci
v souladu s pravidly nouzového stavu nejsou připuštěni. V případě pronajaté hrací místnosti se
případný domácí personál považuje za součást organizačního zajištění utkání, nikoliv za diváky.
4) Očistí - vhodným způsobem dezinfikuje - před zápasem hodiny a šachové soupravy včetně
šachovnic a stolů.
5) Zajistí dezinfekční prostředky a dohlédne, že všichni hráči je před partií použijí.
6) V případě použití látkových rukavic u hráčů obou družstev, lze od povinností dle bodu 4 a 5
dle uvážení částečně, nebo zcela upustit.
7) Pokud má pořadatel možnost kontroly teploty bezkontaktním teploměrem, může toho
využít. Osoby se zvýšenou teplotou (37,2 a výše) nemusí pustit do hrací místnosti.
8) Může si určit i další podmínky, které vychází z místa konání zápasu (okres, město, budova) a
jsou někde veřejně uvedené. V takovém případě dopředu informuje vedoucího soutěže, který
uvedené podmínky sdělí všem kapitánům dané soutěže.
B: Povinnosti hráčů:
1) Očekává se od hráčů, že při nástupu do utkání nevykazují viditelné příznaky, které by mohly
znepokojit ostatní hráče (teplota, silný kašel, časté kýchání, apod.). Takový hráč by měl být
rozhodčím po upozornění kteréhokoli z kapitánů z hrací místnosti vykázán.
2) Hráči družstev se zdrží osobního vítání s podáváním rukou při vstupu do hracích místností.
3) Hráči družstev nastupují k zápasům v rouškách, zakrývajících nos a ústa, či s ochranným
štítem a mají je nasazené po celou dobu zápasu až do odchodu z hrací místnosti. Ochranné
respirátory třídy FFP3 s výdechovým ventilem jsou přípustné pouze se souhlasem obou

kapitánů a jen u zvlášť ohrožených osob, neboť nezabraňují případnému šíření vydechovaných
kapének směrem dopředu.
4) Hráči jsou povinni dodržovat veškeré běžné hygienické zásady během zápasu, včetně
hygieny po návštěvě WC
5) Hráči si před partií ani po partii NEpodávají ruce a ani si nepředávají partiáře k podpisu.
C: Povinnosti rozhodčího či kapitána domácího družstva, není-li rozhodčí jinak stanoven:
1) Přečte tyto povinnosti hráčům a požádá je o dodržování pravidel.
2) Uvede do "Zápisu o utkání", že byly povinnosti splněny a kapitáni to stvrdí svými podpisy.
Nedostatky či porušení povinností uvedou kapitáni družstev do "Zápisu...". Při zjištění zvlášť
závažných porušení těchto pravidel pořadatelem, či jedním z družstev je soupeř oprávněn
nenastoupit do utkání. V takovém případě provede rozhodčí záznam do zápisu o utkání a po
případném doplnění kterýmkoli z kapitánů družstev neprodleně zápis zašle vedoucímu
soutěže. Ten rozhodne, zda bude utkání zkontumováno ve prospěch některého z družstev.
V případě nejasností předá záležitost k řešení STK.
D: Povinnosti kapitánů družstev:
1) Kapitán dbá na dodržování uvedených povinností u členů svého družstva.
2) Kapitán družstva je povinen zjistit dotazem před nominací do utkání u každého hráče, zda
není pozitivně testován na covid, či zda mu není nařízena karanténa. Takový hráč nesmí
nastoupit k zápasu. Teprve po uzdravení, či prokazatelném ukončení karantény může hráč
nastoupit k následujícímu zápasu. Porušení tohoto nařízení se trestá i dodatečně kontumací
partie, a kontumací dalších šachovnic za šachovnicí, které se to týká.
E: Právo STK, vedoucích skupin či VV JčŠS:
1) STK má právo trestat nedodržení povinností dle trestů daných "Soutěžním řádem ŠSČR".
2) Porušení pravidel může STK dále trestat dle závažnosti následujícími způsoby: 1. zastavením
činnosti hráči, 2. potrestáním družstva odebráním až 10 bodů, 3. vyloučením družstva ze
soutěže.
2) Vedoucí skupin mají právo zastavit kolo a přeložit na jiný termín
3) STK má právo zastavit či přeložit kola všech skupin
4) VV JčŠS má právo zrušit soutěže, pokud o to požádá nadpoloviční většina družstev do 1.
poloviny dané soutěže.
5) Pokud vinou zhoršené epidemiologické situace nebudou odehrány 3 a více kol v kterékoli
soutěži, soutěž se ruší bez postupů a sestupů. Pokud by do konce kterékoli soutěže zbývala

nejvýše 2 kola, STK předá návrh VV JčŠS jak rozhodnout o postupech či sestupech či návrh na
dohrání zápasů o postupy a sestupy.
6) STK má právo odpustit pokuty za neobsazení šachovnice, pokud je způsobeno nedostatkem
hráčů soupisky z důvodu pandemie covid 19.

