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Rozpis Velkých cen Jihočeského kraje – společná část 
pro hlavní propozice Velkých cen v sezóně 2023 

 
 
Řídící orgán: Řídícím orgánem všech soutěží mládeže v Jihočeském kraji je KM JŠS. 
 
Systém Velkých cen: Hrají se 4 turnaje dle ratingů účastníků a dále dle vybojovaných 

postupů v předchozích Velkých cenách 

Skupina A: rapid Elo 1400 a vyšší 

Skupina B: rapid Elo 1200 – 1399 

Skupina C: rapid Elo 1001 – 1199 

Skupina D: rapid Elo 1000 včetně neregistrovaných 

  

Hraje se na 7 kol švýcarským systémem nebo systémem každý 

s každým podle počtu účastníků. 
 

Při malém počtu účastníků může pořadatel sloučit skupiny A a B, při 

vyhlašování výsledků to musí ale zohlednit a vyhlásit skupiny zvlášť. 
 

Pořadatel má právo skupiny dosudit. 

 

Tempo hry:Velké ceny: 2x 20 minut + 10 /5/ vteřin za každý tah 
Při malém počtu účastníků v A, případně i B skupině může pořadatel 
zvolit systém podle svého uvážení o menším počtu kol s delším 
časem na partii. Měl by si ale počínat tak, aby všechny skupiny 
končily v přibližně stejnou dobu. Pro skupinu D může zvolit naopak 
kratší tempo 2x 15 minut + 5 vteřin. 

 
Pořadatel Velké ceny:  Určí se dle zájemců přihlášených do 31.1.2023 či přímého přidělení 

oddílu ve spolupráci s KM JŠS. Při více zájemcích o pořádání akce 
bude následovat konkurs na pořadatele dle pravidel vyhlášených KM 
JŠS. 

 
Místo Velké ceny:   Stanoví pořadatel. 
 
Termíny Velké ceny: Dané schváleným termínovým kalendářem, změny odsouhlasuje KM 

JŠS. 
 
Ředitel Velké ceny: Oznámí pořadatel v propozicích, nesmí být shodný s hlavním 

rozhodčím. 
 
Rozhodčí Velké ceny:  Hlavního rozhodčího určí pořadatel v propozicích, pomocné oznámí  

 před zahájením Velké ceny. 
 
Právo účasti:   Registrovaní a neregistrovaní šachisté ročníků 2003 a mladší. 
 
Časový rozpis turnaje:  Určí pořadatel turnaje s přihlédnutím na hromadnou dopravu 

bus/vlak. 
    Registrace hráčů do turnaje je maximálně do 9:00. 
    Začátek turnaje musí být do 9:30. 
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Pravidla hry:  Hraje se dle Soutěžního řádu ŠSČR platného k 1.9.2018 – prohrává druhý 
nemožný tah, u kategorie D třetí nemožný tah. Při nemožném tahu se 
nepřidává 1 minuta. 

 
Hodnocení:   O pořadí ve skupinách rozhodují kritéria dle „Soutěžního řádu ŠSČR. 

Výsledky skupin A, B a C zašle pořadatel na zápočet LOK ČR Rapid. 
V případě, že skupina A nebo B se hraje tempem praktického šachu 
(například 2x 30 minut + 10 vteřin) na LOK ČR nejpozději do 3 dní po 
skončení turnajů. 
 

Postupy:  prvních 5 ve skupině D postupuje do skupiny C v dalším turnaji VC JK 

první 3 ve skupině C postupují do skupiny B v dalším turnaji VC JK a vítěz 

skupiny B postupuje v dalším turnaji VC JK do skupiny A. Vybojované 

postupy platí i pro další VC JK a představují právo, nikoliv povinnost v dané 

skupině startovat. 

Námitková komise:  Předsedou námitkové komise je ředitel turnaje, členy komise jsou  
 zástupce rozhodčích a tři přítomní vedoucí. Komise je maximálně  
 pětičlenná a pro případ, že by některý z členů komise mohl být  
 ve vzniklém sporu osobně zainteresován, stanoví se za každého člena 
 náhradník, který je stejně jako komise ustanoven před zahájením turnaje. 
 Rozhodčí, proti jehož rozhodnutí je podána námitka, nemůže o námitce 
 rozhodovat. 
 
Startovné:   Maximální startovné je 100,-Kč, 
 
Ceny:   Dle možností pořadatele. Pokud startuje v některé kategorii méně než  

3 soutěžící, vyhlásí se pouze pořadí. 
 
Materiální zabezpečení:  Zajišťuje pořadatel.  
 
Obědy:  Zajišťuje pořadatel dle svých možností.. 
 
Epidemiologická opatření: 

Pořadatel si ověří u KHS podmínky pro pořádání dané akce, odpovídá  
za jejich dodržení a seznámí s nimi účastníky před akcí. 
KM JŠS připravila formulář pro osoby (šachisté + doprovod), kteří se  
zúčastňují finálových turnajů, který doporučuje vyplnit a uschovat po dobu  
nezbytně nutnou (je ale nezbytné sledovat aktuální epidemiologická  
nařízení). 
V hrací místnosti by se neměly konzumovat potraviny. 
Kdo dohraje partii, stává se divákem. 

 
Doprovody:  Pořadatel zajistí, aby doprovody šachistů opustily po 5 minutách hry hrací  

prostor. Netýká se trenérů dětí. 
 
Požadavky na turnaje – doporučené/závazné:   

▪ Ozvučení místnosti. 
▪ Dostatečné osvětlení místností a větratelnou místnost. 
▪ Označení skupin a šachovnic cedulkami. 
▪ Vhodné toalety. 
▪ Zázemí pro doprovod, dostatečný počet míst k sezení. 
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▪ Zveřejňování výsledků a nasazení po každém kole (ideálně dataprojektor) 
▪ Dostatečné odpadkové prostředky. 

 
Povinnosti hlavního rozhodčího: 

Používat aktuální verzi SwissManageru pro řízení turnaje.  
  Zveřejňování nasazení po každém kole (tiskárna, dataprojektor) 
 Při sestavování skupin respektovat aktuální Listinu vybojovaných postupů, 
pokud si přihlášený nepřeje nasadit do nižší skupiny. 
Ve SwissManageru vypsat řádně všechny položky o turnaji (místo konání,  
přesný název turnaje, celá jména účastníků a z kterého klubu/města jsou). 
Zveřejňování nasazení pro každé kolo (tiskárna, dataprojektor) 

 
 
Různé:  

• Pořadatel turnaje musí zaslat předsedovi KM JŠS propozice turnaje před jejich 
zveřejněním ke kontrole, pokud možno 1 měsíc předem. 

• Pořadatel je povinen zajistit řízení turnaje programem SwissManager a jeho 
zveřejnění na serveru chess-results.com při turnaji, případně do 24 hodin po 
jeho skončení (pokud v hrací místnosti není připojení k internetu). 

• Pořadatel zajistí vyvěšení propozic na webu JŠS, včetně výsledků, pokud 
nebude dohodnuto jinak. 

 
 
 
Ing.Jiří Havlíček, předseda KM JŠS  7.3.2023 


