
 

   
 

Krajská  soutěž  družstev 

starších  žáků  2016 
 

   

 
 
 
 
 

pořadatel:   Šachový oddíl Karolinka a Valašský šachový klub mládeže, z. s. 
 

partneři:  město Karolinka a Crystalex, závod Sklárna Karolinka 
 

termín:  sobota 15. října 2016 
 

ředitel turnaje:  Vladislav Bambušek,  bambusek267@seznam.cz, tel. 731 569 071  
 

rozhodčí:  Josef Kovařík, Martin Klíma, sachy-mladez@seznam.cz  
 

místo:   Víceúčelové kulturní centrum Karolinka, Nábřežní 545 
 

právo účasti:  Družstva působící na území Zlínského kraje - oddílová, popř. i družstva 
složená z hráčů šachového kroužku. 
Právo postupu si zajistí pouze družstva šachového oddílu, kde jsou všichni 
hráči ke dni turnaje řádně zaregistrováni.  

 

přihlášky:  do čtvrtka 13. října (z důvodu zajištění přípravy sálu) - uzávěrka ve 12:00 
včetně soupisek, zaslat na obě uvedené adresy současně  

 

složení družstva:   Hrají pětičlenná družstva tvořená žáky narozenými v roce 2001 a mladšími.  
V družstvu musí být hráč narozený v roce 2004 a mladší + dívka narozená 
roku 2001 a mladší (místo dívky může hrát chlapec nar. r. 2006 a mladší).  
V družstvu může nastoupit maximálně jeden hostující hráč.  
Nastoupit nemohou hráči oddílu uvedení v základních sestavách svého 
družstva v extralize dorostu, 1. lize mládeže a KP starších žáků.   

 

soupisky: Oddíly, které mají družstvo ve vyšší soutěži a s dalším družstvem hrají KS, 
jsou povinny nejpozději při prezenci předložit základní sestavu družstva 
z vyšší soutěže.  
Hráči uvedení na této soupisce nesmějí KS hrát za svůj oddíl ani v jiném 
oddíle hostovat.   

 

hrací tempo:   2 krát 15 minut + 5 vteřin za každý tah 
 

program:   prezence    8:45 - 9:30 hod 
  zahájení    9:30 hod 
  předpokládané ukončení  okolo 14:00 hod 

 

systém turnaje: každý s každým, popř. na 7 kol švýcarským systémem, popř. jiný systém 

startovné:  100,- Kč za družstvo 

ceny:   První tři družstva obdrží medaile a poháry. Každý účastník získá věcnou cenu. 
 

postupy:  Právo postupu do krajského přeboru má minimálně vítěz krajské soutěže, 
případné další postupy budou jasné v době konání tohoto turnaje. 

 

hrací materiál: Zajistí pořadatel. 

občerstvení:  Bude otevřen bufet.     
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