
Přebor škol Zlínského kraje v šachu 2019/2020 
Pravidla soutěže ve smyslu Soutěžního řádu ŠSČR 

Pořadatel: Obchodní akademie Kroměříž s podporou šachového oddílu TJ 

SLAVIA Kroměříž z.s. na základě pověření Komise mládeže 

Šachového svazu Zlínského kraje 

Místo konání: budova Obchodní akademie Kroměříž, Obvodová 3503/7 

Datum: 4. února 2020, prezence od 9:00, zahájení 9:45, předpokládané ukončení 

hry 13:15, předání cen maximálně do 13:50 

Ředitel turnaje: Ing. Michal Kostka, kostka@oakm.cz 

Tempo hry: 2×15 minut 

Kategorie: a) 1. stupeň ZŠ (rozhodčí II. třídy Mgr. Josef Kovařík) 

 b) 2. stupeň ZŠ a nižší gymnázia (rozhodčí II. třídy Rostislav Huňa) 

 c) střední školy (rozhodčí II. třídy Ing. Michal Kostka) 

Právo účasti: Z každého okresního kola postupují v každé kategorii první dvě 

družstva. Účast dalších družstev může povolit Komise mládeže 

Šachového svazu Zlínského kraje. 

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

družstva posílejte jako součást přihlášky. 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). 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. 

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

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 

proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně 

dalšímu družstvu v pořadí, 5. los. 

http://www.oakm.cz/
http://sachy.slavia-km.cz/
http://sachy.slavia-km.cz/
http://sszk.chess.cz/mladez/index.php
http://sszk.chess.cz/mladez/index.php
https://mapy.cz/zakladni?x=17.4076004&y=49.2953453&z=17&source=firm&id=362629
mailto:kostka@oakm.cz
http://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/05/Priloha_9_VV135_Soutezni_rad.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/10/Obecne_propozice_Prebor_skol_2019-2020.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/10/Obecne_propozice_Prebor_skol_2019-2020.pdf


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

Startovné: 150 Kč/družstvo. Cestovné se neproplácí. 

Přihlašování: Soupisku včetně jména vedoucího družstva (učitele) a kontakt na něj 
posílejte do 28. ledna 2020 na e-mail kostka@oakm.cz. 

Cenový fond: Věcné ceny, diplomy, medaile. První dva týmy v každé kategorii 
postupují na republikové kolo Přeboru škol v šachu. 

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: Účastí na akci účastník (u účastníka mladšího 15 let zákonný zástupce) 
dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro 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. 

Poděkování: Za zapůjčení hracího materiálu laskavě děkujeme šachovému oddílu TJ 
SLAVIA Kroměříž z.s. 

V Kroměříži dne 10. 12. 2019 

Ing. Michal Kostka 

mailto:kostka@oakm.cz
http://www.sachydoskol.cz/zlinsky-kraj
https://www.chess.cz/chci-hrat-sachy/prebor-skol/2019-2020/
http://sachy.slavia-km.cz/
http://sachy.slavia-km.cz/


Přebor škol Zlínského kraje v šachu 2019/2020 
Přihláška a soupiska družstva 

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

Název školy (družstvo): ………………………………………………………………………. 

Vedoucí družstva (učitel): ………………………………………………………………………. 

E-mail vedoucího:  ………………………………………………………………………. 

Telefon vedoucího:  ………………………………………………………………………. 

 

Šachovnice Jméno a příjmení hráče 
Ročník 

narození 
Třída školy VT Rapid Elo ŠSČR 
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