
 
Rozpis soutěže 

kkrraajjsskkéé  kkoolloo  PPřřeebboorruu  šškkooll  22001199  
o postup do celostátního finále Přeboru škol 2019 

 

Řídící orgán: Komise mládeže JčŠŠ. 
 
Termín a místo: Určí pořadatel, nejpozději do 15. května 2019. Ukončení turnaje musí být do  

15,30 hod., aby družstva stíhaly spoje do místa školy. Doporučuje se turnaj  
pořádat v Č. Budějovicích  

 
Právo účasti:  Družstva škol z Jihočeského kraje. Pokud se nebudou hrát okresní kola, je turnaj  
  otevřený. 
 
Kategorie turnaje: Družstva škol z Jihočeského kraje jsou tvořena a rozdělena do 3 kategorií:  

A: žáci 1. – 5. třídy, B: žáci 6. – 9. třídy, žáci SŠ a SOU z Jihočeského kraje   
  

Složení družstva: Družstvo pro zápas tvoří čtyři hráči   
  Ke každému zápasu mohou max. nastoupit  
  a) 4 hráči dané školy a příslušné třídy dle kategorií 
  b) hráč nižší třídy školy může nastoupit v družstvu vyšších tříd  
  c) není povoleno mít v družstvu hráče z jiných škol 
  
Systém hry:   Platí pro jednotlivé kategorie 
   A: Při účasti 9 a více družstev se hraje švýcarským systémem,  
   u počtu 8 družstev a méně systémem každý s každým 
 
  B: Při účasti do 4 družstev včetně se hraje systémem každý s každým  
  dvoukolově Hraje se podle platných „Pravidel šachu FIDE“ s tou úpravou, že  
  partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného  
  tahu v téže partii týmž hráčem. 
 
Tempo hry:   Určí pořadatel k přihlédnutí termínu vhodného k ukončení turnaje 
  Doporučuje se 2 x 15 minut s možností přidávacího času. 
       
Pořadí:   Dáno „Soutěžním řádem ŠSČR“ a „Rozpisem KM ŠSČR“ Hodnoceno  
    olympijským způsobem – body na jednotlivých šachovnicích se sčítají. 
 

Postup:  Družstva na 1. a 2. místě postupují do Celostátního přeboru škol  
Družstva na 1. a 2. místě potvrdí KM JčŠS nejpozději do 20. května daného roku, 
že se družstvo zúčastní, jinak právo postupu přechází na dalšího v pořadí.  

 
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), potvrzení školy. 

  U všech hráčů – jméno, příjmení, datum narození, u neregistrovaných hráčů 
označení (N), Soupiska smí obsahovat max. 6 hráčů,  

 
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 
300 bodů nižší než ELO, kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a 



aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než ELO kteréhokoliv hráče nasazeného 
nad ním. 
U hráčů bez ELO budou za ELO dosazeny hodnoty dle klasifikačního řádu, tedy, 
za 3.VT 1250, za 4.VT 1100 a za 5.VT 1000. Výše VT se bere výhradně 
z databáze ŠSČR 

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

    
Startovné:  200,-Kč / družstvo 
 
Materiál:  Zajistí pořadatel turnaje. Pořadatel může žádat evidované šachové kluby a  
  kroužky o podporu. 
 
Ukončení turnaje: Pořadatel se bude brát ohled na dopravní dostupnost pro dojíždějící týmy. 
 
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 
 
 


