
Okresní přebor škol v šachu 2019/20 

Pravidla soutěže ve smyslu soutěžního řádu ŠSČR 

Pořadatel:  Gymnázium Kroměříž a Šachový oddíl Sokol Postoupky s pověřením 

Komise mládeže Šachového svazu Zlínského kraje 

Místo konání:  Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám. 496 767 01 Kroměříž, aula 

školy (aula je prostorná hrací místnost zajišťující dostatečný prostor pro 

všechny hráče) 

Datum:  pondělí 02.12.2019, prezence od 07:30, zahájení 08:00 

Ředitel turnaje: Mgr. Leona Jelínková, jelinkova@gymkrom.cz 

Hlavní rozhodčí: Rostislav Huňa, rostislav.huna@gmail.com 

Tempo hry:  2× 15 minut 

Kategorie: a) 1. stupeň ZŠ 

b) 2. stupeň ZŠ a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

c) střední školy 

Družstvo: Je složeno ze 4 hráčů a maximálně 2 náhradníků. Soupisku členů 

družstva posílejte jako součást přihlášky – formulář viz níže. Hráč musí 

být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 

300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a 

současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč 

nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací 

koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, bez VT = 1000). Platí VT 

uvedené v databázi členů ŠSČR (https://www.chess.cz/hraci-

vyhledavani/). Všichni hráči musí být z jedné školy, hostování není 

povoleno. 

 Má-li škola v soutěži více družstev, byť v jiných věkových kategoriích, 

smí každý šachista hrát pouze za jedno družstvo. 

Maximální povolený počet týmů jedné školy jsou 2 týmy v každé 

kategorii. O případné výjimce může rozhodnout pořadatel. 

Systém: Každý s každým pro družstva (řízený programem Swiss Manager), v 

případě účasti více než devíti družstev v jedné kategorii švýcarský systém 

na 7 kol pro družstva. V případě účasti méně než pěti družstev v jedné 

kategorii systém každý s každým pro družstva dvoukolově. Turnaj se řídí 

Pravidly šachu FIDE pro rapid šach (včetně aplikace článku A.4 a 

směrnice III pro všechna kola turnaje), Soutěžním řádem ŠSČR a 

Obecnými propozicemi přeboru škol 2019/20. Hráč prohrává partii po 

dokončení 2. nepřípustného tahu. 

Pořadí týmů:  Určeno olympijským systém, v případě rovnosti skóre rozhodují tato 

pomocná hodnocení: 1. zápasové body (3-1-0), 2. lepší celkové skóre ze 

vzájemného utkání, 3. FIDE Sonnenborn-Berger systém, 4. výsledek 
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proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu 

družstvu v pořadí 5. los.  

Zápočet Elo: Výsledky turnaje budou zaslány na zápočet LOK ČR pro rapid šach. 

Startovné:  Startovné se neplatí a cestovné se neproplácí. 

Přihlašování: Soupisku včetně jména vedoucího družstva (učitele) a kontakt na něj 

posílejte do 29.11.2019 do 12:00 na e-mailovou adresu hlavního 

rozhodčího. 

Cenový fond: Věcné ceny, diplomy, medaile. První dva týmy v každé kategorii 

postupují na Krajský přebor škol ve Zlíně konaný v lednu/únoru 2020. 

Čekací doba: Čekací doba je 10 min. od začátku kola vyhlášeného rozhodčím.  

Mobilní telefony:  Hráči mohou mít u sebe elektronický přístroj (např. mobil), pokud je 

zcela vypnutý (viz článek 11.3.2 Pravidel šachu FIDE). Jakákoliv 

manipulace s takovýmto přístrojem je pak v hrací místnosti zakázána. 

GDPR:  Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let zákonný 

zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet 

turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s 

pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby 

pořadatelů a jejich sponzorů. 

Šachy do škol Přebory škol v šachu jsou organizovány projektem Šachového svazu 

České republiky http://www.sachydoskol.cz/zlinsky-kraj 

 https://www.chess.cz/chci-hrat-sachy/prebor-skol/2018-2019/ 

Srdečně zvou pořadatelé. 

Poděkování sponzorům: Turnaj je pořádán za finanční podpory Gymnázia Kroměříž. 

Hrací materiál obstarává Šachový oddíl TJ Sokol Postoupky. 

www.gymkrom.cz 

www.sokolpostoupky.sweb.cz 

http://sszk.chess.cz/mladez/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

V Kroměříži dne 1. 11. 2019            Rostislav Huňa  
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Soupiska družstva 

Okresní přebor škol v šachu Kroměříž 2019/20 

Název týmu: 

Škola: 

Kategorie (podtrhněte): 1. stupeň ZŠ  2. stupeň ZŠ  střední školy 

Pověřená osoba: 

 

 

 

Šachovnice Jméno a příjmení hráče Ročník narození VT Rapid Elo ŠSČR 
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