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Rozpis soutěží – společná část 
pro hlavní propozice finálových turnajů jednotlivců  

a družstev v sezóně 2023 
 
 
Řídící orgán: Řídícím orgánem všech soutěží mládeže v Jihočeském kraji je KM JŠS. 
 
Pořadatel finále:  Dle zájemců přihlášených do 28.2.2023 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 finále:  Určuje pořadatel. 
 
Termíny finále: Dané schváleným termínovým kalendářem, změny odsouhlasuje KM JŠS. 
 
Ředitel turnaje: Určí pořadatel v propozicích, nesmí být shodný s hlavním rozhodčím. 
 
Rozhodčí turnaje:  Určí pořadatel v propozicích, pro finálové turnaje musí mít min. 2. třídu. 
 
Právo účasti:  Registrovaní šachisté v ŠSČR, další podmínky v propozicích dané soutěže. 
 
Časový rozpis turnaje:   

Určí pořadatel turnaje s přihlédnutím na hromadnou dopravu bus/vlak. 
   Registrace hráčů do turnaje maximálně do 9:00. 
   Začátek turnaje musí být do 9:30 u jednodenních akcí. 
 
Pravidla hry:  Hraje se podle pravidel FIDE včetně příloh pravidel schválených ŠSČR. 
 
Hodnocení:   O pořadí v turnaji rozhodují kritéria dle „Soutěžního řádu ŠSČR. 
   Je možné využít bodování: výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. 

Výsledky krajských přeborů zašle pořadatel na zápočet LOK ČR nebo 
LOK ČR Rapid nejpozději do 3 dní po skončení turnajů. 

 
Námitková komise:  před prvním kolem turnaje je ustanovena námitková komise. Musí mít  

lichý počet členů a dva náhradníky. Členem námitkové komise nemůže být 
ředitel turnaje ani hlavní rozhodčí. Člen komise nesmí rozhodovat  
o případu, ve kterém je zainteresován. 

 
Startovné:   U finálových turnajů neplatí startovné hráči uvedení na Listině talentů ŠSČR 
  Maximální startovné u turnajů jednotlivců je 60,-Kč (jednodenní turnaje), 
  200,-Kč (vícedenní turnaje), u turnajů družstev 200,-Kč. 

Pořadatelům finálových turnajů se doporučuje podat žádost o dotaci  
u místní samosprávy. 
Týká se to těchto turnajů: 

1) KP v praktickém šachu 
2) KP v rapid šachu 
3) KP družstev mladších žáků 
4) KP družstev mládeže 
5) KP v bleskovém šachu  
6) Velká cena Jihočeského kraje 
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Ceny:   Dle možností pořadatele. Pokud startuje v některé kategorii méně než  
3 soutěžící, vyhlásí se pouze pořadí. 

 
Postupy:  Jsou definovány ŠSČR pro jednotlivé soutěže. Pořadatel každého 

finálového turnaje je musí uvést v propozicích a vyvěsit při turnaji v hrací 
místnosti, pokud jsou známí. 

 Postupující z krajského přeboru musí pořadatel oznámit do třech dní po 
odehrání turnaje předsedovi KM JŠS a zároveň odpovědnému pracovníkovi 
KM ŠSČR 

 
Materiální zabezpečení:   

Zajišťuje pořadatel.  
 
Stravu a ubytování: 

Určuje pořadatel na základě charakteru turnaje. 
 
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 kapitánů týmů v soutěžích družstev. 
 
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. 
▪ Zveřejňování výsledků a nasazení po každém kole (ideálně dataprojektor) 
▪ Dostatečné odpadkové prostředky. 
▪ Zvážit využití sofijského pravidla u nabídky remíz při praktickém šachu. 

 
Povinnosti hlavního rozhodčího: 
   Používat aktuální verzi SwissManageru pro řízení turnaje.  

Ve SwissManageru vypsat řádně všechny položky o turnaji (místo konání,  
přesný název turnaje, …). 

 
Námitky:   

o Námitku v rámci partie daného kola musí hráč podat bezprostředně před 
vyhlášením dalšího kola – námitkové komisi, rozhodčímu či řediteli turnaje.  

o Námitku k výsledkům turnaje se musí podat bez odkladu před vyhlášením 
výsledků – námitkové komisi, rozhodčímu či řediteli turnaje. 

o Námitku k zveřejněným konečným výsledkům turnaje, či k pořadí musí hráč 
podat do 3 dní po turnaji, písemnou formou KM JŠS. 

o Při podání námitky se musí uhradit poplatek, který je stanoven před prvním 
kolem. Je-li námitka úspěšná, poplatek se vrací. 
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o Námitka musí být podána písemně.  
o Rozhodnutí námitkové komise musí být v souladu se Soutěžním řádem ŠSČR. 

 
Různé:  

• Pořadatel turnaje musí zaslat předsedovi KM JŠS propozice turnaje před jejich 
zveřejněním ke kontrole, minimálně 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  18.1.2023 


