
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Šachový klub Světlá nad Sázavou 
ve spolupráci se Šachovým svazem  České republiky  

a Slovenským šachovým zväzom 
pořádá 

 

VIII. ročník Česko-Slovenské extraligy žen 
 

 

 
 

 

 
 

 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

DRUŽSTEV ŽEN 2017 

A 

MISTROVSTVÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY 

DRUŽSTEV ŽEN 2017 
 
 



1. Pořadatel:  Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s.  www.chess-svetla.cz  

2. Řídicí orgán:  STK Šachového svazu České republiky 

3. Termín konání: 13. až 18. června 2017 

4. Místo konání:  Sportovní centrum Pěšinky, Pěšinky 971, 582 91 Světlá nad Sázavou 
www.pesinky.cz 

5. Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz.,  
tel.: 731 00 63 64, E-mail: chess.svetla@seznam.cz   

6. Hlavní rozhodčí:  Ing. Petr Záruba, mezinárodní rozhodčí 

7. Právo účasti:  Všechna řádně přihlášená družstva z šachových oddílů registrovaných 
v Šachovém svazu České republiky či Slovenském šachovém zväzu. 

8. Složení družstva: Družstvo tvoří 3 hráčky, v kategorii „open“ bez omezení.  
V Mistrovství ČR budou vyhodnocena pouze družstva, která do sestavy pro utkání 
zařadí vždy nejvýše tolik hostujících hráček a cizinek, aby kmenových hráček družstva 
byla nadpoloviční většina. Podrobněji o složení družstva viz bod 9. Soupisky. 

9. Soupisky:  Na soupisce mohou být maximálně 4 hráčky. Soupiska musí obsahovat: 
- označení soutěže, pro kterou je určena 
- přesný název družstva a identifikační údaje vysílající složky 
- pořadová čísla, příjmení, jména a roky narození hráček, jejich ELO FIDE (vč. ID-
number), označení hostujících hráček a cizinek 
- jméno, adresu, e-mail a telefon kapitánky družstva a zástupce kapitánky, popř. 
adresu pro zasílání korespondence, podpis oprávněné osoby vysílající složky. 
Pro Mistrovství ČR musí alespoň 2 mít platnou registraci v oddíle, který soupisku 
předkládá; hostující hráčkou se rozumí hráčka, která je členkou jiného oddílu 
registrovaného v ŠSČR, cizinkou se rozumí každá hráčka, která je na FRL uvedena pod 
jinou federací než CZE. Pro start hostujících hráček a cizinek nejsou vyžadovány žádné 
formální náležitosti (povolení k hostování, registrace cizince apod.) a nevztahují se na 
ně žádná omezení vyplývající ze startu v jiných soutěžích. 
Soupisku družstva odevzdává kapitánka řediteli turnaje při prezenci. 

10. Systém: Otevřený turnaj družstev na 7 kol hraným dle Pravidel šachu FIDE 
(předpoklad švýcarským systémem). 

11. Hrací tempo: 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním  

30 sekund na každý tah od začátku partie pro každého hráče. 

12. Určení pořadí družstev: O pořadí družstev rozhoduje postupně: 
a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2. SŘ), 
b) součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1. SŘ), 
c) výsledky vzájemných utkání družstev, o která se jedná, 
d) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání, 
e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu 
družstvu v pořadí, 
f) dodatečný zápas mezi družstvy v bleskovém šachu; hráčky s bílými figurami mají 6 
minut a povinnost vyhrát, hráčky s černými figurami mají 5 minut; o barvách v 
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dodatečném zápase se losuje, vítěz losování má právo zvolit barvu na první 
šachovnici. 

13. Vyhlášení výsledků:  Vyhodnoceny budou 3 kategorie: 
- Celkově vítězné družstvo získává titul "Mistr Československé Extraligy družstev žen”. 
- Nejúspěšnější družstvo Mistrovství ČR získává titul "Mistr České republiky družstev 
žen". 
- Nejúspěšnější družstvo z SŠZ získává titul "Mistr Slovenské republiky družstev žen". 

14. Postupy:  Mistr ČR a Mistr SR získává právo startu v Evropské lize družstev žen.  

15. Finanční ceny: Finanční ceny pro nejlepší družstva v celkové výši minimálně 16.000 Kč.  
1. místo = 7.000 Kč, 2. místo = 4.500 Kč, 3. místo = 2.000 Kč,  
4. místo = 1.500 Kč a 5. místo = 1.000 Kč. Finanční ceny se nedělí. 

16. Věcné ceny: Věcné ceny pro nejlepší hráčky na jednotlivých šachovnicích. 
Všechny hráčky obdrží upomínkovou věcnou cenu. 

17. Vklad:   1.000 Kč/družstvo. 

18. Přihlášky:  Vyplněný tiskopis přihlášky zašlete do 15. května 2017 E-mailem na 
adresu ředitele turnaje. Obratem obdržíte podklady pro úhradu ubytování a vkladu. 
Družstva SŠZ uhradí náklady v hotovosti na místě. 

19. Časový plán:  
Pondělí  12. 6.  od 14:00   do 21:30 příjezd účastníků a ubytování 
Úterý   13. 6.  od   9:00   do 13:00 příjezd účastníků a ubytování 

od   9:00   do 13:00 presence 
od 14:00   do 14:30 technický mítink kapitánů 

    od 14:30   do 14:50 slavnostní zahájení 
    od 15:00   do 20:00 1. kolo 

Středa   14. 6. od 15:00   do 20:00 2. kolo 
Čtvrtek  15. 6. od   9:00   do 14:00 3. kolo 

od 15:30   do 20:30 4. kolo 
Pátek   16. 6. od 15:00   do 20:00 5. kolo 
Sobota  17. 6. od 15:00   do 20:00 6. kolo 
Neděle  18. 6. od   9:00   do 14:00 7. kolo 

    od 15:00   do 15:30 slavnostní zakončení 

20. Čekací doba: 60 minut. 

21. Ratingování:  Výsledky budou započteny na nejbližší FRL a LOK ČR. 

22. Bulletin:  Hráčky jsou povinny odevzdat originály čitelně vyplněných zápisů 
partií. Bulletin bude průběžně publikován v el. formě na webu. 

23. On-line přenos: Bude zajištěn on-line přenos ze všech šachovnic. 

24. Antidoping: Družstva jsou povinna respektovat antidopingové směrnice dostupné 
na http://www.antidoping.cz/. 

25. Ubytování:  Penzion Maria, http://www.penzionmaria.cz/ 
Penzion 104, http://www.relaxprovas104.cz/apartmany.html 
Penziony jsou v centru města a cca 500 metrů od hracího sálu. 
Cena: 350 Kč/noc. 
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26. Stravování:  Pořadatel může hráčkám zajistit stravování nebo si hráčky mohou 
zajistit stravování samy. 
Snídaně:  1. Standardní nabídka za 100 Kč. 

2. Individuální výběr za cenu jednotlivých položek. 
3. Vlastní snídaně na penzionu. 

Obědy:  Výběr z 3 jídel. Cena 80 Kč. 
Večeře:  Výběr z 2 jídel. Cena 80 Kč. 

27. Občerstvení:  Pořadatel zajistí pro účastníky občerstvení. 

28. Doprovodný program:  
Pořadatel chce zajistit takové podmínky, aby si účastnice pobyt ve Světlé užily a rády  
vzpomínaly na neformální šachové setkání ve Světlé nad Sázavou. 
Pořadatel zajistí exkurzi do sklárny a výlety dle zájmu účastnic. 
Hráčky budou moct využít hernu ping-pongu, workout, wellness a saunu přímo ve 
Sportovním centru Pěšinky.  
Ve městě je řada sportovních a relaxačních možností – tenis, beach volejbal, 
cyklistika, turistika, půjčovna lodí a koloběžek, atd. 

Zámek Světlá:   http://www.zameksvetla.cz/ 

Zámecký park:  http://www.kyticesvetla.cz/2012/05/22/zamecky-park/ 

Muzeum Světelska:  http://www.kyticesvetla.cz/2012/05/23/muzeum-svetelska/ 

Středověké podzemí:  
http://www.kyticesvetla.cz/kontakty/kontakty-stredoveke-podzemi/ 

Hrad Lipnice:   https://www.hrad-lipnice.eu/cs 

Národní památník odposlechu: http://ucho.hyperlinx.cz/ 

Michalův statek:  http://www.michaluvstatek.cz/ 

Přírodní rezervace Stvořidla: http://www.kyticesvetla.cz/2011/07/08/stvoridla/ 

Sluneční zátoka:  http://www.kyticesvetla.cz/2011/07/08/slunecni-zatoka/ 

Sportovní zařízení:  http://www.pesinky.cz/ 

Půjčovna lodí a koloběžek: http://lokosport.eu/ 

Sklárna CRYSTALITE BOHEMIA: http://www.crystalite.org/ 

Sklárna CAESAR CRYSTAL: http://www.caesar-crystal.cz/ 

Sklárna BOHEMIA MACHINE: http://www.bohemia-machine.cz/ 
 
 

Srdečně se těšíme na Vaši účast. 
   

Ing. Zdeněk Fiala           Ing. Jan Malec 
   ředitel turnaje    předseda STK ŠSČR 

 
 
 
 
   

 

http://www.zameksvetla.cz/
http://www.kyticesvetla.cz/2012/05/22/zamecky-park/
http://www.kyticesvetla.cz/2012/05/23/muzeum-svetelska/
http://www.kyticesvetla.cz/kontakty/kontakty-stredoveke-podzemi/
https://www.hrad-lipnice.eu/cs
http://ucho.hyperlinx.cz/
http://www.michaluvstatek.cz/
http://www.kyticesvetla.cz/2011/07/08/stvoridla/
http://www.kyticesvetla.cz/2011/07/08/slunecni-zatoka/
http://www.pesinky.cz/
http://lokosport.eu/
http://www.crystalite.org/
http://www.caesar-crystal.cz/
http://www.bohemia-machine.cz/

