Krajský přebor družstev mládeže 2020 / 2021
Vedoucí soutěže : Pavel Růčka, Za Stodolami 1490, 686 04 Kunovice, tel.: 605 063 310
e-mail: Pavel.Rucka@worldonline.cz
Řídící orgán: Komise mládeže ŠSZK
Právo účasti :
Všechna družstva oddílů Zlínského kraje.
Systém soutěže:
9 kol švýcarským systémem v určených termínech dle úvodní zprávy. V případě přihlášení 10 a méně družstev
systémem každý s každým. Úvodní zpráva bude vydána do 6.1.2021. Družstva jsou povinna komunikovat
s vedoucím soutěže přes internet.
Hrací tempo :
30 minut + 30 sekund za tah se zápisem. Soutěž bude započítána na ELO.
Startovné:
200 Kč za družstvo, platba hotově při prvním trojkole.
Termíny:
1.-3. kolo
4.-6. kolo
7.-9. kolo

9.ledna 2021
23.ledna 2021
10.dubna 2021

Postupy a sestupy:
První družstvo získává právo postupu do 1. ligy mládeže.
Přihlášky:
Družstva se přihlásí do 20.12.2020 mailem na adresu vedoucího soutěže.
Soupisky:
Soupisky je třeba zaslat do 20.12.2020. Soupiska musí obsahovat všechny náležitosti dle bodu 3.5.1. soutěžního
řádu. Za družstvo může v zápase nastoupit pouze jeden hostující hráč nebo volný hráč. Počet hostů na soupisce
není omezen. Vedoucí soutěže zkontroluje řádnou registraci hráčů a u hostujících hráčů povolení k hostování.
Složení družstva:
10.3.1. Družstvo pro zápas tvoří pět hráčů.
10.3.2. Ke každému zápasu musí nastoupit
10.3.2.1. 3 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2005 a mladší.
10.3.2.2. 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2008 a mladší.
10.3.2.3. 1 dívka narozena 1. 1. 2005 a mladší nebo 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2010 a mladší.
10.3.3. Nelze sloučit hráče uvedené v bodech 10.2.2.2. a 10.2.2.3. na jednu šachovnici.
10.3.4. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.
10.3.5. V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující nebo volný hráč.
Pořadatelství:
Povinností pořadatelského oddílu je na utkání zajistit šachový materiál, partiáře a zápisy o utkání. Je
samozřejmě možné ostatní oddíly vyzvat, aby přivezly např. vlastní šachové soupravy nebo hodiny. Jen je
potřeba tento požadavek s dostatečným předstihem oznámit vedoucímu soutěže, který zajistí předání informace
ostatním družstvům startujícím v KP.
V případě, že se soustředění neúčastnil vedoucí soutěže, je nutné mu výsledky nahlásit e-mailem ještě týž den.
Rozhodčí:
Pokud se družstva nedohodnou jinak, rozhodčím zápasu je vedoucí družstva, které má na první šachovnici bílé.
Další ustanovení:
Pro soutěž platí “Soutěžní řád ŠSČR“, jednotlivé partie se řídí Pravidly šachu FIDE platné k 1.1.2018.

Pokuty :
- nenastoupení družstva k zápasu
200Kč
(rozumí se 200 Kč za každý zápas, k němuž tým nenastoupí, dokud není vyloučen ze soutěže)
- za pozdní nahlášení výsledku
50Kč
Pokuty uděluje a závažnost důvodů posuzuje vedoucí soutěže. Pokuta musí být zaplacena spolu se startovným do
nadcházející soutěže družstev dospělých. Bez zaplacení pokuty nebude do soutěží řízených ŠSČR ani ŠSZK
přijato žádné družstvo příslušného oddílu.
Námitky:
Provádí se podle platného soutěžního řádu. Námitku je třeba doložit vkladem 100 Kč na účet ŠSZK:
4200573311/6800 Sberbank, a.s. (variabilní symbol: 3523YYY34).
Vklad bude vrácen, pokud bude námitce alespoň částečně vyhověno. Řídící orgán může námitkové řízení
vyvolat také z vlastního podnětu, pokud je důvodné podezření z porušení regulérnosti soutěže.
Příloha č.1

- přihláška do KP

Pavel Růčka
Předseda KM ŠSZK

Příloha č.1

PŘIHLÁŠKA
do Krajského přeboru družstev mládeže Zlínského kraje 2020/2021.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s Rozpisem soutěže, Soutěžním řádem ŠSČR, Pravidly FIDE, Disciplinárním řádem,
Odvolacím řádem, Ekonomickou směrnicí, Registračním a Přestupním řádem (viz: http://www.chess.cz na internetu) a
zavazujeme se je respektovat, řídit se pokyny KM ŠSZK a vedoucího soutěží a uhradit veškeré náklady se soutěží spojené.

Název družstva
....…………………………………………………………….......…............…………..............................................
Oddíl
..........................................................…………………………………………………………………......................
Kapitán
.....................………………………………………......………………………..mobil………………................
e-mail: ......................……………..…………………
1.

Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději do 20. prosince 2020 e-mailem na adresu vedoucího soutěže.
Stačí i jen v mailu poslat požadované údaje.

