
  Krajský přebor družstev ml.žáků 2018 

1. Řídící orgán : Komise mládeže SŠS  

2. Pořadatel: Klub šachistů Říčany 1925,   

3. Termín konání : úterý 1.5.2018 

4. Místo konání :  MěKS „U Labutě“ , 17. listopadu 214, Říčany, velký sál 

5. Hlavní rozhodčí:  Ing.Jaroslav Říha.  

6. Ceny: Medaile a diplomy pro první tři družstva. Drobné ceny pro všechna družstva  

7. Právo účasti: Družstva oddílů SŠS složením odpovídající těmto propozicím. Výjimečně může řídící 
orgán povolit start družstva složeného z hráčů různých oddílů SŠS, takové družstvo 
pak hraje bez nároku na postup a jeho složení musí odpovídat těmto propozicím věkem 
dětí a mladším žákem a dívkou v sestavě.  

8. Systém : Švýcarský systém na 7 kol tempem 2 x 20 min.+ 10 sekund na tah, bez povinného 
zápisu. Hraje se podle aktuálních pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel šachu ŠSČR 
pro rapid a bleskový šach a rozpisu soutěží družstev mladších žáků 2017/2018 s tou 
výjimkou, že partii prohrává třetí nemožný tah. 
Hodnocení podle rozpisu soutěží družstev mladších žáků: a) zápasové body (3 body za 
výhru, 1 bod za remízu) b) buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint), c) počet 
partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]), d) střední Buchholz z 
partiových bodů, e) buchholz z partiových bodů, f) los. Turnaj bude započítán na LOK 
ČR v rapid šachu. 

9. Časový plán: Presentace 8,30 – 9,00 hod. 
1.kolo 9,15 hod  ukončení cca v 17.00 hod 

10.Složení družstva: Do utkání nastupují šestičlenná družstva, složená z dětí registrovaných v jednom 
z oddíle SŠS narozených 2006 nebo ml. s aspoň jedním žákem nar. 2009 a ml. (mladší 
žák) a s aspoň jednou dívkou. Nastoupit může jeden host (cizinec), nebo jeden 
neregistrovaný hráč (start neregistrovaného hráče vylučuje start hosta). Dívku nelze 
nahradit mladším žákem a pozici dívky a mladšího žáka nelze v sestavě sloučit.  

Nesprávnosti v sestavách se budou řešit v souladu s příslušnými články platného 
Soutěžního řádu ŠSČR.  

11.Soupisky: Nutno odeslat elektronicky na adresu pořadatele riha.sachy@volny.cz nejpozději 
v sobotu 28.4. Se souhlasem hlavního rozhodčího může být soupiska při prezentaci 
na místě doplněna nebo změněna. Soupiska může obsahovat max. 8 hráčů.  

Soupiska musí obsahovat tyto údaje: název družstva a pro každého hráče příjmení a 
jméno, datum narození, registrační číslo LOK, ELO ČR pro rapid šach a označení, 
zda jde o mladšího žáka, dívku, neregistrovaného, nebo hosta (M, D, N, H) 
Za správnost údajů na soupiskách (zejména za registraci hráčů) odpovídá výhradně 
vysílající oddíl a dodatečně zjištěné nedostatky mohou být zpětně promítnuty do 
výsledků soutěže i po jejím ukončení. 
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR pro rapid šach ( 
k 30.4.2018) nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na 
soupisce pod ním a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený 
na soupisce nad ním. Hráči bez ELO bude započítán rating 1000. 

12. Postupy : První tři družstva postupují na M ČR, které se koná ve dnech 15.-17.6.2018 ve 
Vansdorfu  

13. Vklad : 100,- Kč za družstvo.  

14. Přihlášky : Elektronicky na mailové adresy: riha.sachy@volny.cz a petr.ino@tiscali.cz do soboty 
28.4.2018, včetně soupisek. e-mail:  

15. Různé a důležité: Každé družstvo přiveze 3 vlastní šachové soupravy a digitální hodiny. Družstvo, které 
nepřiveze digitální hodiny platí navýšení startovného o 50,- Kč. Tuto skutečnost musí 
uvést na přihlášce. 
Každé družstvo musí mít povinně odpovědný doprovod starší 18 let!!! 
Občerstvení bude zajištěno v hrací místnosti formou párku, sušenek, pití. 
Není plánována přestávka na oběd. 
 

Jaroslav Říha  
Předseda KM SŠS 
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