Sportovně technická komise ŠSČR – Rozpis Extraligy 2011/2012

Rozpis Extraligy ČR druţstev v šachu, ročník 2012/2013
1. Pořadatel: Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov,
tel.: 220 512 586, e-mail: chess@cstv.cz
2. Řídící orgán: Sportovně technická komise ŠSČR.
3. Vedoucí soutěţe: Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6, TB: 468 009 027,
mobil: 605 158 028, e-mail: smajzr@email.cz
4. Systém soutěţe: 12 družstev každý s každým systémem dvojic.
5. Určení pořadí druţstev: O pořadí družstev rozhodují kritéria dle čl. 5.3.3. Soutěžního řádu.
6. Postupy a sestupy: První 3 družstva v konečném pořadí mají právo účasti v Evropském poháru
klubových družstev. Vítěz extraligy obdrží příspěvek na účast v Evropském poháru klubových družstev
ve výši dané rozpočtem ŠSČR. Poslední dvě družstva závěrečného pořadí sestupují do 1. ligy.
7. Časový rozvrh:

1. + 2. kolo

3. – 4. 11. 2012

3. + 4. kolo

1. – 2. 12. 2012

5. + 6. kolo

16. – 17. 2. 2013

7. + 8. kolo

23. – 24. 3. 2013

9. + 10. + 11. kolo

26. – 28. 4. 2012

Ve výjimečných případech, pokud by došlo ke změně v termínech oficiálních reprezentačních akcí, má
STK ŠSČR právo provést drobné úpravy, a to nejpozději při losování soutěže.
8. Právo účasti:

1.

1. Novoborský ŠK

2.

ŠK Rapid Pardubice

3.

ŠK Labortech Ostrava

4.

Výstaviště Lysá nad Labem

5.

BŠŠ Frýdek-Místek

6.

A64 VALOZ Grygov

7.

ŠK Zikuda Turnov

8.

Tatran Litovel

9.

Slavoj Ostrava - Poruba

10. TJ Bohemians Praha
11. TŽ Třinec
12. ŠK Mahrla Praha
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9. Vklady a poplatky: Základní vklad do soutěže činí 5 000,- Kč. Družstva, jejichž mládež se účastní
soutěží mládeže vyjmenovaných v Ekonomické směrnici ŠSČR, mají slevu ve výši poloviny základní
sazby vkladu do soutěží vypsaných tímto rozpisem. Tato družstva jsou uvedena v přehledu
zveřejněném Komisí mládeže ŠSČR na webových stránkách www.chess.cz. Slevy v rozpisu budou
aktualizovány po dohrání těchto soutěží.
V souladu s Ekonomickou směrnicí je každé družstvo povinno současně se startovným uhradit
poplatek za zápočet na LOK ČR a ELO listinu FIDE v celkové výši 800,- Kč
Výpočet vkladu a pokut pro sezónu 2012/2013 je uveden níže:

Družstvo

Vklad

ELO

Sleva

Pokuty

Celkem

1. Novoborský ŠK

5 000,-

800,-

2 500,-

0,-

3 300,-

ŠK Rapid Pardubice

5 000,-

800,-

0,-

0,-

5 800,-

ŠK Labortech Ostrava

5 000,-

800,-

0,-

0,-

5 800,-

Výstaviště Lysá nad Labem

5 000,-

800,-

0,-

0,-

5 800,-

BŠŠ Frýdek-Místek

5 000,-

800,-

2 500,-

0,-

3 300,-

A64 VALOZ Grygov

5 000,-

800,-

2 500,-

0,-

3 300,-

ŠK Zikuda Turnov

5 000,-

800,-

0,-

1 000,-

6 800,-

Tatran Litovel

5 000,-

800,-

0,-

0,-

5 800,-

Slavoj Ostrava - Poruba

5 000,-

800,-

0,-

0,-

5 800,-

TJ Bohemians Praha

5 000,-

800,-

2 500,-

6 500,-

9 800,-

TŽ Třinec

5 000,-

800,-

2 500,-

0,-

3 300,-

ŠK Mahrla Praha

5 000,-

800,-

0,-

0,-

5 800,-

Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na účet ŠSČR u
GE Money Bank, a.s. Praha (GEMB), číslo účtu 1721907504/0600. Doklad o provedené platbě je
nutno přiložit k přihlášce do soutěže. Postačujícím dokladem o platbě je kopie bankovního výpisu
nebo kopie dokladu o zaplacení. U bezhotovostních převodů je možno alternativně písemně uvést v
přihlášce základní platební data tj. výši platby, datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol.
Variabilní symbol je: 35ZZYYY10 - (kde ZZYYY je číslo oddílu - viz http://db.chess.cz/oddil.php). Při
souhrnné platbě více poplatků je nutné připsat vysvětlivku, o jaké platby se jedná s rozklíčováním
jednotlivých částek platby (např. vklad, platba za LOK a FIDE sezona 2012-2013, pokuty). Jako

poslední dvojčíslí pro sdruženou platbu použijte kód pro nejvyšší soutěž.
Vklad (a pokuty) je nutno uhradit nejpozději do 30. 6. 2012. Pokud vedoucí soutěže neobdrží přihlášku
ve stanoveném termínu, resp. obdrží přihlášku bez stanovených náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k
nápravě.
10. Přihlášky: Přihlášky se zasílají e-mailem na adresu vedoucího soutěţe do 30. 6. 2012.
Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.3.3. Soutěžního řádu, tj.: název družstva +
přesný název oddílu (dle db.chess.cz), označení soutěže, pro kterou je přihláška určena, bankovní
spojení, kontaktní adresu pro korespondenci (včetně telefonického a emailového spojení), razítko,
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podpis a IČ zřizovatele oddílu. Vzor přihlášky je přílohou tohoto rozpisu (Příloha 1 nebo je moţné
pouţít přihlášku na stránkách ŠSČR:

(http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/stk/druzstva/1213/Prihlaska_do_souteze_SSCR_
1213.doc). Přijetí přihlášky vedoucí Extraligy potvrdí emailovou odpovědí.
11. Soupisky: Soupisky se zasílají emailem vedoucímu soutěže do 15. 9. 2012 s náležitostmi dle č.
3.5.1. Soutěžního řádu. U soupisek uveďte identifikační čísla hráčů s ELO FIDE + ELO FIDE. U
hostujících hráčů přiložte povolení mateřského oddílu k hostování. Vedoucí extraligy vyškrtne před
vydáním definitivní úvodní zprávy soutěže (do 1. 10. 2012) ze soupisky všechny hráče bez registrace
v ŠSČR, bez řádně zaplaceného příspěvku ŠSČR (včetně cizinců), eventuálně bez povolení k
hostování.
12. Losování soutěţe: Místo a čas konání budou upřesněna pozvánkou zaslanou družstvům emailem nejpozději do 1. 7. 2012. Účast zástupců extraligových družstev na losování soutěže je
dobrovolná.
13. Technická ustanovení:
Rozhodčí: Rozhodčí deleguje Komise rozhodčích ŠSČR. Delegace k utkáním bude zveřejněna v
bulletinu číslo 1. Výše odměny za řízení utkání se řídí Ekonomickou směrnicí ŠSČR.
Začátky utkání: Začátek utkaní je stanoven vždy na 10:00 hodin. Změny času a místa utkání v
průběhu soutěže jsou možné jen za souhlasu vedoucího soutěže, který o takovýchto změnách bude
informovat všechny zástupce extraligových mužstev a rozhodčí. V případě závažných okolností je
oprávněna STK provést v časovém plánu změny. Čekací doba u mistrovských soutěţí druţstev je
120 minut za podmínek uvedených v Soutěţním řádu - čl. 3.6.5. a články následující. Pořadatel
je povinen zpřístupnit hrací místnost minimálně 30 minut před plánovaným začátkem utkání!
Tempo hry: 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 vteřin na každý
provedený tah od začátku partie pro každého hráče.
Hlášení výsledků: Pořadatel srazu (utkání extraligových družstev) je povinen neprodleně po skončení
utkání, nejpozději však do 17:00 hracího dne sdělit výsledky utkání včetně výsledků jednotlivců
vedoucímu soutěže. Pořadatel srazu je pak povinen nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne
po utkání odeslat vedoucímu soutěže mailem zápisy všech sehraných partií ve formátu stanoveném
vedoucím soutěže. Vedoucí soutěže je povinen neprodleně po obdržení výsledků, nejpozději však do
20:00 hracího dne umístit na internetové stránky ŠSČR výsledky sehraných zápasů včetně výsledků
jednotlivců a nejbližší pracovní den do 21:00 i soubor partií.
Zpracování partií: Hráči jsou povinni odevzdat originály čitelně vyplněných zápisů partií. Pořadatel
srazu (utkání extraligových družstev) zajistí převedení sehraných partií do elektronického formátu
*.pgn a jejich odeslání vedoucímu soutěže.
Dokumentace: Pořadatelé utkání extraligových družstev jsou povinni archivovat veškerou papírovou
dokumentaci (originály zápisů o utkáních, originály partiářů) z ročníku 2012/2013 do 30. 9. 2013.
Vedoucí extraligy, případně předseda STK ŠSČR, je oprávněn si tuto dokumentaci vyžádat, včetně
podrobných informací o průběhu utkání. Pořadatelé jsou povinni odeslat dokumenty do 3 pracovních
dnů po obdržení výzvy. Je-li třeba k obstarání těchto dokladů delší doby, má pořadatel právo požádat
o prodloužení této lhůty, nejvýše však o další 4 pracovní dny.
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Ratingování soutěţe: Extraliga bude souhrnně započtena na LOK s ELO ČR k 5. 9. 2012 a na FRL s
FIDE ELO k 1. 11. 2012. Na LOK ČR bude započtena k 5. 5. 2013, k zápočtu na ELO FIDE bude
zaslána souhrnně po skončení soutěže.
Bulletin: Vedoucí soutěže vydává do tří dnů po skončení každého dvojkola číslovaný bulletin se
všemi individuálními výsledky, partiemi, tabulkou a dalšími informacemi. Informace a pokyny uvedené
v bulletinu jsou pro družstva závazné. Úvodní bulletin bude obsahovat rozlosování, seznam
rozhodčích, soupisky a změny v začátcích utkání známé již před začátkem soutěže.
14. Pokuty: Za porušení nebo nedbání předpisů, zejména Soutěžního řádu, rozpisu soutěže nebo
pokynů vydaných vedoucím soutěže jsou v souladu s odstavcem 2.9. a články 3.5.6. a 5.3.4.
Soutěžního řádu stanoveny následující finanční sankce:


Za pozdě odeslanou přihlášku resp. přihlášku bez patřičných náležitostí (čl. 10. tohoto rozpisu)
500,- Kč.



Za pozdě odeslanou soupisku (rozhodující je datum odeslání) nebo soupisku odeslanou bez
všech potřebných náležitostí uvedených v bodě 11 tohoto rozpisu 1 000,- Kč.



Za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání nebo v termínu neodeslaný soubor
všech partií z utkání bude družstvo pokutováno částkou 1 000,- Kč za každý takový případ.
Pokud některé družstvo ani po urgence ze strany vedoucího soutěže nesplní opakovaně svou
povinnost hlášení výsledků nebo zasílání partií, eventuálně partiový soubor zašle nekompletní
nebo v nedostatečném formátu, má vedoucí soutěže právo družstvu udělit další pokutu ve výši
1 500,- Kč za každý takový přestupek.



Za nepřipravenou hrací místnost a řádné neplnění pořadatelských povinností podle Soutěžního
řádu a tohoto rozpisu částkou 5 000,- Kč.



Družstvo, které se během soutěže bez důvodů způsobených vyšší mocí nedostaví k utkání, bude
kontumováno a pokutováno částkou 20 000,- Kč. Část z vybrané pokuty může ŠSČR převést na
účet oddílu, jehož družstvo se k utkání řádně dostavilo. Tato náhrada je stanovena na částku
10 000,- Kč pro hostující družstvo a 8 000,- Kč pro domácí družstvo.



Družstvo, jehož člen základní sestavy nesehraje v průběhu celé soutěže bez závažného důvodu
předepsaný počet partií podle Soutěžního řádu, bude pokutováno za každého takového hráče
částkou 2 500,- Kč za každou partii chybějící do stanoveného limitu.



Za neobsazení šachovnice bude družstvo pokutováno částkou 2 000,- Kč za každou šachovnici.
Za kontumaci šachovnice, kdy se hráč, napsaný na soupisce, k partii nedostaví, bude družstvo
pokutováno částkou 5 000,- Kč za každou takovou kontumaci, pokud nedostavení se hráče k
partii nebylo zaviněno vyšší mocí.
Vedoucí soutěže v případě porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR,
zejména Soutěžního řádu a Rozpisu soutěže navrhuje udělení pokut. Pokuty schvaluje rozšířená
schůze STK ŠSČR po skončení soutěží. STK ŠSČR může na základě vyjádření družstva k dané
pokutě takto navrženou pokutu schválit, snížit, případně i zcela prominout. Toto vyjádření je družstvo
povinno zaslat nejpozději do 14 dnů po zveřejnění závěrečné zprávy extraligy.
Pokuta je závazkem oddílu, jehož je družstvo součástí, vůči ŠSČR a musí být uhrazena na účet ŠSČR
nejpozději do 30. 6. 2013. Bez jejího zaplacení nebude do mistrovských soutěží družstev přijato žádné
družstvo příslušného oddílu.
15. Námitky: Námitky ve smyslu článku 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK ŠSČR a zasílají
na adresu předsedy STK ŠSČR. Příslušný poplatek se platí na účet ŠSČR (viz článek 9 tohoto
rozpisu).
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16. Odvolání: Odvolání ve smyslu článku 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV ŠSČR a zasílá
sekretariátu ŠSČR. Příslušný poplatek se platí na účet ŠSČR (viz článek 9 tohoto rozpisu).
17. Delegát: Na utkání též může být vyslán delegát mistrovského utkání. Delegátem mistrovského
utkání může být člen ŠSČR starší 18 let určený řídícím orgánem soutěže. Vyslání delegáta na utkání
může navrhnout družstvo hrající Extraligu nebo sám vedoucí soutěže. Náklady spojené s účastí
delegáta na mistrovském utkání hradí řídící orgán soutěže.
18. Antidoping: Družstva jsou povinna respektovat antidopingové směrnice dostupné na
http://www.antidoping.cz/.
19. Reprezentační povinnosti: Družstvo, jehož alespoň dva hráči základní sestavy plní v řádném
termínu utkání reprezentační povinnosti ŠSČR, nebo startují na vrcholné mistrovské soutěži ŠSČR,
nebo v kvalifikační soutěži o jeden stupeň nižší, a to ve všech kategoriích, má právo požádat o změnu
termínu zápasu. Musí tak však učinit na losovací schůzi nebo nejpozději 2 měsíce předem. Družstvo
soupeře je povinno této žádosti vyhovět. Pokud se družstva v tomto případě nedohodnou na
náhradním termínu, o termínu utkání rozhodne ŘO. Ve výjimečných případech může družstvo požádat
ŘO o změnu termínu ve lhůtě kratší než 2 měsíce. Každá taková žádost bude posouzena individuálně
po konzultaci s družstvem soupeře. Do počtu 2 hráčů se započítávají pouze hráči těchto vrcholných
soutěží, nikoliv hráči v doprovodných soutěžích, trenéři apod. .
20. Poznámka: Případy neuvedené v tomto rozpisu se řeší v souladu s platnou dokumentací ŠSČR,
zejména s Pravidly FIDE, Soutěžním řádem, Disciplinárním řádem a Odvolacím řádem.
Příloha č. 1: Přihláška do soutěže
Schváleno STK dne 26. 5. 2012 v Havlíčkově Brodě
Ing. Petr Záruba, předseda STK ŠSČR
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŢE DRUŢSTEV
Závazně se přihlašujeme do Extraligy ČR družstev v šachu pro ročník 2012/2013.
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s rozpisem soutěže a dalšími soutěžními dokumenty, zavazujeme
se je respektovat, řídit se pokyny orgánů ŠSČR a vedoucího soutěže a uhradit veškeré náklady se
soutěží spojené.
Název družstva ..........................…………………………………………………………….......…..............
Oddíl (přesný název dle evidence na http://db.chess.cz)……………………………………………………
Zřizovatel (právní subjekt - TJ, klub, atd.) .......................………………………………………………..…
adresa ...............................………………………………………………….... IČ: ………...............…...…..
bankovní spojení ...........................…………………………………………… kód …………...........……...
Adresa hrací místnosti ..........................................…………………………………………….……………..
.................................................................…………………………………………….………………………
Kapitán .....................………………………………………........mobil.………..……………............……
e-mail: ......................……………..…………………………….. tel. byt/zam. ………..……............…….
adresa …………….......................……………..................…………………………..PSČ .......…………...
Zástupce ...………………………...............…………….....…… mobil.…….............……………………
e-mail: ………………………….....................…………….….... tel. byt/zam......…………………………..
adresa .......................……………...................………………………………….…….PSČ ………..........…
Adresa pro příjem korespondence .……………………….…......mobil .…………..……………...........…
e-mail: ......................……………..…………………………….. tel. byt/zam. ………..……............…….
adresa …………….......................…………….................. …………………………..PSČ .......…………...
Přihlášku odešlete e-mailem nejpozději 30. června 2012 na adresu vedoucího Extraligy
(smajzr@email.cz). Přihláška je platná pouze s dokladem o zaplacení vkladu a o zaplacení pokut,
pokud byly uděleny. Přijetí přihlášky vedoucí Extraligy potvrdí e-mailovou odpovědí.
…........………………....................... .........................………………………………………
zřizovatel, razítko*/ předseda oddílu, razítko
*/ nepotvrzuje se, je-li oddíl samostatným právním subjektem

