
Okresní žákovská liga v šachu 2018/19
19. ročník

série šachových turnajů pro mládež okresu Kroměříž a Zlín

4. turnaj

Pořadatel: Sokol Postoupky a Komise mládeže ŠSZK 

Místo: Bezměrov, Kulturní dům

Datum: sobota 9. února 2019,   prezence     od   8.30   h., zahájení 9:00 h.  

Ředitel turnaje: Bc. Vladimír Opluštil, oplustil.v@seznam.cz,  730 592 021

Hlavní rozhodčí: Bc. Vladimír Opluštil

Tempo hry: 2 × 15 min + 5 s bez zápisu, dle pravidel FIDE se zápočtem na ELO rapid 

Kategorie: starší žáci a žákyně (narození 2004 – 2007)
mladší žáci a žákyně (narození 2008 a mladší)

Systém: OŽL se skládá ze čtyř turnajů, ve kterých získávají hráči body do celkového 
hodnocení. Počítají se tři nejlepší výsledky. Chlapci a dívky se vyhodnocují 
zvlášť. Švýcarský systém na 7 kol, pomocná hodnocení: střední Buchholz, 
Buchholz, progres, větší počet výher, výsledky hráčů ve stejné bodové 
skupině, los.

Startovné: 20 Kč za jednotlivce

Přihlášky: na adresu ředitele turnaje

Občerstvení: Zajištěno

Poznámka: Na každého lichého hráče oddíl doveze šachovou soupravu
a digitální hodiny.

Srdečně zvou pořadatelé.



Okresní žákovská liga v šachu 2018/19
19. ročník

série šachových turnajů pro mládež okresu Kroměříž a Zlín

Garant: Komise mládeže Šachového svazu Zlínského kraje, ŠO TJ Sokol Postoupky,
Bc. Vladimír Opluštil, Postoupky 39, Kroměříž  767 01
mobil: 730 592 021, e-mail: oplustil.v@seznam.cz

Kategorie: starší žáci a žákyně (narozeni 2004–2007)
mladší žáci žákyně (narozeni 2008 a mladší)

Tempo hry: 2 × 15 min + 5 s na partii bez zápisu, obvykle na 7 kol, čekací doba 10 min

Systém série: OŽL se skládá ze čtyř turnajů, ve kterých získávají hráči body do celkového 
hodnocení. Počítají se tři nejlepší výsledky. Hrají se dva samostatné turnaje 
mladších a starších žáků. Chlapci a dívky se vyhodnocují zvlášť.
V případě švýcarského systému jsou pomocná hodnocení následující:
střední Buchholz, Buchholz, progres, větší počet výher, výsledky hráčů ve stejné 
bodové skupině, los.
V případě systému každý s každým jsou pomocná hodnocení:
Sonneborn-Berger, výsledky hráčů ve stejné bodové skupině, větší počet výher 
(výchozí nastavení ve Swiss-Manageru).

Termíny: 1. turnaj 22. září 2018 9.00 Holešov, 3. ZŠ 
Marián Tomeček, mariantomi@seznam.cz, 739 206 873

2. turnaj 3. listopadu 2018 9.00 Zlín – Malenovice, ZŠ, tř. Svobody 868
Josef Tomek, josef.tomekzl@seznam.cz, 603 498 707

3. turnaj 1. prosince 2018 9.00 Napajedla, DDM Matýsek
Ladislav Kolomazník, lkolomaznik@seznam.cz, 737 136 118

4. turnaj 9. února 2019 9.00 Bezměrov, Kulturní dům
Bc. Vladimír Opluštil, oplustil.v@seznam.cz, 730 592 021

Bodování: Systém bodování:
Chlapci: 1. místo 20 bodů, 2. – 18, 3. – 16, 4. – 14, 5. – 12, 6. – 10, 7. – 9,
8. – 8, 9. – 7, 10. – 6, 11. –5, 12. – 4, 13. – 3, 14. – 2, 15. – 1. 
Dívky: 1. místo 10 bodů, 2. – 8, 3. – 6, 4. – 5, 5. – 4, 6. – 3, 7. – 2, 8. – 1.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí v seriálu: první nejlepší umístění na 
turnaji, druhé nejlepší umístění na turnaji, třetí nejlepší umístění na turnaji atd. až 
po nejhorší umístění na turnaji (včetně nezapočítaných turnajů), los.

Výsledky jednotlivých turnajů – tabulku, nebo soubor ze Swiss-Manageru (*.TUNx nebo *.TURx)
zasílejte na adresy: medek.martin@seznam.cz a oplustil.v@seznam.cz.
Turnaje vedené ve Swiss-Manageru budou započítány na rapid LOK.
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