
ROZPIS SOUTĚŽÍ 
Extraliga mládeže a 1. liga mládeže 

2018/2019 
 

 

1. Pořadatel 

1.1. Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov  

 

2. Řídící orgán 

2.1. Soutěž řídí komise mládeže Šachového svazu České republiky. Pověřenou osobou je Jiří 

Kalužný, Bezručova 4248, 430 01 Chomutov, telefon 602 465 721, e-mail: 

jiri.kaluzny@seznam.cz. 

 

3. Vedoucí soutěží 

3.1. Extraliga mládeže (dále jen extraliga) 

3.1.1. Jiří Siebenbürger, Libušínská 4/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, telefon do zaměstnání 566 

643 269, mobilní telefon 739 622 539, e-mail: jiri.sieben@zdas.cz nebo jiri.sieben@quick.cz. 

3.2. 1.liga mládeže (dále jen 1. liga) 

3.2.1. Skupina A: Martin Vašíček, U elektrárny 170, 344 01 Domažlice, telefon do bytu 

379 725 792, telefon do zaměstnání 379 410 258, mobilní telefon 607 739 976, email 

mvasi@tiscali.cz. 

3.2.2. Skupina B: Kateřina Šmajzrová, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí, telefon 

737 518 802, email katkasachy@centrum.cz. 

3.2.3. Skupina C: Ivan Kopal, Za Humny 358, 463 12 Liberec, telefon 739 578 189, email 

ivan.kopal@volny.cz. 

3.2.4. Skupina D: Mgr. Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad, telefon do bytu 

547 229 510, email mhurta@volny.cz. 
 

4. Doba trvání:  

4.1. Říjen 2018 až duben 2019. 

 

5. Právo účasti 

5.1. Extraliga 

5.1.1. 1. - 12. tým z minulého ročníku extraligy 2017/2018 

5.1.2. Vítězové všech čtyř skupin 1. ligy 2017/2018 

5.2. 1. liga 

5.2.1. Družstva sestupující z extraligy 2017/2018  

5.2.2. Družstva z 2. - 8. míst všech skupin 1. ligy 2017/2018 

5.2.3. Dvě družstva z 9. míst skupin 1. ligy 2017/2018 s nejlepším výsledkem          

5.2.4. Vítězná družstva všech čtrnácti krajských přeborů družstev starších žáků 2017/2018 

5.3. Uvolnění místa 

5.3.1. Pokud se v extralize nebo 1. lize uvolní místo, rozhodne o jeho obsazení KM ŠSČR 

podle platného SŘ. 

 

6. Losování 

6.1. Konání losovacích schůzí se nepředpokládá.  

6.2. Po rozdělení do skupin (viz bod 12. tohoto rozpisu) provedou vylosování jednotlivých 

skupin jejich vedoucí. 
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7. Přihlášky a informace o účasti 

7.1. Nejpozději do 30. 6. 2018 doporučenou nebo elektronickou poštou na adresu pověřené 

osoby (viz bod 2.1. tohoto rozpisu). 

7.2. V případě, že přes upozornění řídícího orgánu nebude přihláška doručena ani do 13. 7. 

2018, bude to pokládáno za nezájem o účast v soutěži. 

7.3. Pokud se některé družstvo nechce přihlásit do soutěže, je povinno tuto skutečnost sdělit 

řídícímu orgánu nejpozději do 15. 6. 2018. 

7.4. Při přihlášce elektronickou poštou je tato platná až po potvrzení přijetí řídícím orgánem. 

 

8. Náklady 

8.1. Náklady spojené s účastí v soutěži si oddíly hradí samy. 

 

9. Platby 

9.1. Výše vkladů a poplatků 

9.1.1. Je stanovena Ekonomickou směrnicí ŠSČR a činí pro družstva extraligy 800 Kč a pro 

družstva 1. ligy 400 Kč. 

9.1.2. 400 Kč u každého družstva, jehož vedoucí v přihlášce prohlásí, že nebudou schopni ze 

zápasů, v nichž má jeho družstvo na 1. šachovnici bílé kameny, dodat vedoucímu své skupiny 

do 5 dnů v elektronické databázové formě (viz dále) zápisy partií. 

9.1.3. Dle článku 4.2. Ekonomické směrnice 250 Kč poplatek za zápočet na FRL. 

9.2. Způsob plateb  

9.2.1. Vklad, poplatky a pokuty se platí na účet ŠSČR číslo 1721907504/0600 na základě 

faktury vystavené ŠSČR.  

 

10. Složení družstva 

10.1. Extraliga 

10.1.1. Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. 

10.1.2. Ke každému zápasu musí nastoupit 

10.1.2.1. 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2001 a mladší. 

10.1.2.2. 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2004 a mladší. 

10.1.2.3. 1 dívka narozena 1. 1. 2001 a mladší nebo 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2006 a 

mladší. 

10.1.3. Nelze sloučit hráče uvedené v bodech 10.1.2.2. a 10.1.2.3. na jednu šachovnici. 

10.1.4. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let. 

10.1.5. V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující nebo volný hráč. 

10.2. 1.liga 

10.2.1. Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. 

10.2.2. Ke každému zápasu musí nastoupit 

10.2.2.1. 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2002 a mladší. 

10.2.2.2. 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2005 a mladší. 

10.2.2.3. 1 dívka narozena 1. 1. 2002 a mladší nebo 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2007 a 

mladší. 

10.2.3. Nelze sloučit hráče uvedené v bodech 10.2.2.2. a 10.2.2.3. na jednu šachovnici. 

10.2.4. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let. 

10.2.5. V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující nebo volný hráč. 

 

10.3. Krajský přebor 

10.3.1. Družstvo pro zápas tvoří podle rozhodnutí krajské komise mládeže pět nebo šest 

hráčů. 

10.3.2. Ke každému zápasu musí nastoupit 



10.3.2.1. Podle rozhodnutí krajské komise mládeže 3 nebo 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 

2003 a mladší. 

10.3.2.2. 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2006 a mladší. 

10.3.2.3. 1 dívka narozena 1. 1. 2003 a mladší nebo 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2008 a 

mladší. 

10.3.3. Nelze sloučit hráče uvedené v bodech 10.3.2.2. a 10.3.2.3. 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. 

 

11. Předpis 

11.1. Hraje se podle pravidel šachu FIDE a aktuálního Soutěžního řádu ŠSČR. 

11.2. Zápis partie je povinný. Zapisovat nemusí žáci prvních tříd základních škol a 

předškoláci. Nezapisujícím hráčům se krátí čas o 10 minut. 

 

12. Systém soutěží 

12.1. Extraliga 

12.1.1. Základní část 

12.1.1.1. Družstva budou územně rozdělena do dvou skupin (západ a východ) po 8 

družstvech, kde sehrají turnaj systémem každé s každým. První 4 postoupí do finále A 

Mistrovství ČR, další 4 postoupí do finále B Mistrovství ČR. 

12.1.1.2. Rozdělení do skupin bude provedeno po termínu ukončení přihlášek podle 

skutečného obsazení soutěže a zúčastněná družstva jsou povinna ho respektovat. 

12.1.2. Mistrovství ČR 

12.1.2.1. Družstva hrají každé s každým.  

12.1.2.2. Vzájemná utkání účastníků finále sehraných v základní části se započítávají. 

12.1.2.3. Družstva, která spolu hrála v základní části, spolu ve finále již nehrají. 

12.2. 1. liga 

12.2.1. Čtyři skupiny po 12 účastnících, územně rozdělené. 

12.2.2. Rozdělení do skupin bude provedeno po termínu ukončení přihlášek podle skutečného 

obsazení soutěže a zúčastněná družstva jsou povinna ho respektovat. 

12.2.3. Ve skupinách se bude hrát systémem každý s každým. 

 

13. Postupy a sestupy 

13.1. Extraliga 

13.1.1. Poslední čtyři družstva extraligy sestupují do 1. ligy 2019/2020 

13.2. 1. liga 

13.2.1. Vítězná družstva všech čtyř skupin 1. ligy postupují do extraligy 2019/2020 

13.2.2. Poslední tři družstva všech čtyř skupin 1. ligy sestupují do příslušných krajských 

přeborů 2019/2020. 

13.2.3. Dvě družstva z 9. míst s nejhorším výsledkem sestupují do příslušných krajských 

přeborů 2019/2020. 

13.3. Krajské přebory 

13.3.1. Vítězná družstva všech čtrnácti krajských přeborů družstev mládeže 2018/2019 

postupují do 1. ligy 2019/2020. Krajská komise mládeže má povinnost pověřené osobě (viz 

článek 2.1. tohoto rozpisu) nahlásit výsledky a zaslat rozpis svého krajského přeboru 

2018/2019 do 15. 5. 2019. 

13.3.2. Družstva, která hrají 1. ligu 2018/2019 nemohou nastoupit v krajském přeboru 

družstev mládeže 2018/2019. Není možná ani baráž o postup do 1. ligy mezi sestupujícími 

družstvy z 1. ligy mládeže a družstvy z krajského přeboru družstev mládeže. 

 



13.4. Hodnocení výsledků 

13.4.1. Je dáno platným Soutěžním řádem ŠSČR. 

 

14. Soupisky  

14.1. Odevzdání soupisky 

14.1.1. Soupisku zašle každé družstvo doporučenou nebo elektronickou poštou vedoucímu 

své skupiny do 15. 9. 2018. 

14.2. Náležitosti soupisky 

14.2.1. Označení soutěže, pro kterou je určena. 

14.2.2. Přesný název družstva. 

14.2.3. Jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva. 

14.2.4. U všech hráčů musí být uvedeno příjmení, jméno, datum narození, evidenční číslo 

LOK a evidenční číslo u FIDE (IDcode). 

14.2.5. Soupiska smí obsahovat maximálně 20 hráčů.  

14.2.6. Počet hostů na soupisce je libovolný.  

14.2.7. Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, volní hráči a hosté. 

14.2.8. Na soupisce nesmí být uvedeni cizinci. 
 

14.3. Doplňující informace k soupiskám 

14.3.1. Povolení k hostování od mateřského oddílu je povinnost předložit současně se 

soupiskou. 

14.3.2. V 1. lize přiloží k soupisce družstva oddílů, které hrají extraligu, také kopii soupisky 

extraligového družstva, nebo družstev, oddílu s vyznačením hráčů základní sestavy. 

14.3.3. Ze soupisky nelze nikoho vyškrtnout. 

 

15. Tempo hry 

15.1. 90 minut + 30 sekund na tah. 

15.2. Hraje se povinně na digitálních hodinách. 

 

16. Časový plán 

16.1. Konkrétní časový plán stanoví vedoucí jednotlivých skupin po konzultaci  

s vedoucími zúčastněných družstev v návaznosti na tento rozpis.  

16.2. Možné formy konání soutěže jsou skupinové srazy, nebo jejich kombinace se systémem  

dvojic.  

16.3. Termíny vyhrazené pro dlouhodobé soutěže mládeže jsou 6. - 7. 10. 2018, 8. 12.  

2018, 19. 1. 2019 a 13. - 14. 4. 2019. Upřesnění termínů srazů (možnost začínat v pátek  

nebo v sobotu) záleží na vedoucích skupin.  

16.4. O místě konání a začátku jednotlivých utkání se musí dozvědět všechna dotčená  

družstva nejpozději tři týdny před termínem jejich konání. 

 

17. Zpravodajství 

17.1. Povinnosti pořadatele srazu, případně vedoucího domácího družstva 

17.1.1. Nahlásit výsledek utkání (všech zápasů sehraných v rámci srazu včetně výsledků na 

jednotlivých šachovnicích) buď formou SMS zprávy nebo emailem tak, aby se příslušný 

vedoucí soutěže dozvěděl všechny potřebné informace co nejdříve, nejpozději každý den 

srazu do 21:00 hodin.  

17.1.2. První pracovní den po utkání vedoucímu příslušné soutěže zaslat doporučenou poštou 

partiáře všech sehraných partií těch družstev, jejichž vedoucí nezpracovávají partie do 

databázové podoby. 

17.1.3. Originály zápisů o utkání archivovat pro případ reklamace nejméně do 15. 5. 2019. 



17.1.4. Pořadatel srazu všech družstev skupiny má povinnost po každém kole vyvěsit 

přehlednou tabulku výsledků a pořadí. 

 

17.2. Povinnost vedoucích soutěží 

17.2.1. Řídit se Statutem vedoucího soutěží družstev mládeže řízených KM ŠSČR a dodržovat 

ho. 

 

17.3. Povinnosti vedoucího družstva 

17.3.1. Pokud družstvo neuhradilo při platbě vkladu přirážku 400 Kč za zpracování partií, je 

vedoucí družstva povinen všechny partie utkání, v němž jeho družstvo mělo na 1. šachovnici 

bílé kameny, zpracovat do elektronické databázové podoby (formát  *.cbv nebo *.pgn), kterou 

pak do 5 dnů zašle elektronickou poštou vedoucímu soutěže. 

 

18. Rozhodčí 

18.1. Zajišťuje pořadatel srazu (vedoucí domácího družstva) z řad kvalifikovaných 

rozhodčích. 

18.2. Řídící orgán má právo podle své úvahy rozhodčího nominovat a družstva pak nemají 

právo takto nominovaného rozhodčího odmítnout. 

 

19. Námitky 

19.1. Provádí se podle platného Odvolacího řádu ŠSČR.  

19.2. Námitku je třeba doložit vkladem 500 Kč na účet ŠSČR. Vklad bude vrácen, pokud 

bude námitce alespoň částečně vyhověno.  

19.3. Řídící orgán může námitkové řízení vyvolat také z vlastního podnětu, pokud je důvodné 

podezření z porušení regulérnosti soutěže. 

 

20. Pokuty 

20.1. Pozdní zaslání přihlášky nebo soupisky 500 Kč. 

20.2. Včasné nedoložení povolení k hostování 100 Kč. 

20.3. Neoznačení každého volného hráče (V) nebo hosta (H) na soupisce 100 Kč. 

20.4. Za každou chybu na soupisce v datu narození, evidenčního čísla LOK apod. 50 Kč. 

20.5. Nenastoupení družstva k zápasu 2.000 Kč (rozumí se 2.000 Kč za každý zápas, k němuž 

tým nenastoupí, dokud není ze soutěže vyloučen. Při vyloučení může sestoupit i o dvě třídy 

níže). 

20.6. Včasné nenahlášení výsledku utkání e-mailem, SMS apod. 200 Kč. 

20.7. Nezaslání partiového materiálu vedoucímu skupiny (za kolo či sraz) 200 Kč za každý 

započatý týden. Pokud nebude kompletní partiový materiál doručen vedoucímu skupiny ani 

do vydání závěrečné zprávy připočte se k pokutě uvedené v předchozí větě 2.000 Kč. 

20.8. Nastoupení hráče základní sestavy, volného hráče a hosta uvedeného nad posledním 

hráčem základní sestavy pouze k jednomu zápasu 500 Kč. 

20.9. Nenastoupení hráče základní sestavy, volného hráče a hosta uvedeného nad posledním 

hráčem základní sestavy v žádném zápase 1.000 Kč. 

20.10. Za neobsazení šachovnice 200 Kč. 

20.11. Za kontumaci šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostaví, bude 

družstvo pokutováno v Extralize částkou 1.000 Kč, v 1. lize částkou 500 Kč. 

20.12. Pokuty uděluje a závažnost důvodu posuzuje vždy vedoucí soutěže. 

20.13. Pokuty se platí dle bodu 9.2.1. tohoto rozpisu. 

20.14. Bez zaplacení pokuty nebude do soutěží řízených ŠSČR přijato žádné družstvo 

příslušného oddílu. 

 



21. Zápočty 

21.1. Výsledky soutěží budou zaslány po každém srazu na zápočet na LOK ČR. 

21.2. Výsledky soutěží budou zaslány po každém srazu na zápočet na FRL. 

 

22. Doping 

22.1. Družstva jsou povinna respektovat platné antidopingové směrnice. 

 

23. Různé 

23.1. K utkání musí družstvo nastoupit minimálně se třemi hráči. 

23.2. Každý hráč je povinen na vyžádání rozhodčího prokázat svou totožnost. 

23.3. V případě, že se družstvo nemůže z naléhavých důvodů určitého zápasu zúčastnit a 

souhlasí-li s tím jeho soupeř a vedoucí soutěže, může se zápas odehrát v jiném termínu, 

nejpozději však tři týdny před termínem dalšího kola (srazu). Takovéto družstvo má povinnost 

oznámit požadavek na tuto změnu dopředu vedoucímu příslušné soutěže. 

23.4. Hrací materiál zajišťuje pořadatel srazu (vedoucí domácího družstva). V případě potřeby 

má právo vyzvat v pozvánce na příslušný sraz (utkání) každé zúčastněné družstvo, aby si 

přivezlo ke svým zápasům vlastní šachový materiál (troje funkční hodiny, šachy a 

šachovnice). 

23.5. Náhradní šachový materiál, partiáře a zápisy o utkání zajišťuje pořadatel srazu. 

23.6. Další povinnosti pořadatelů jednotlivých srazů může určit řídící orgán. 

23.7. K výkladu ustanovení těchto propozic a řešení případných sporů je oprávněn řídící 

orgán. 

 

24. Závěrečná ustanovení 

24.1. Tento rozpis byl schválen KM ŠSČR dne 31. 5. 2018. 
 

 

Ing. Zdeněk Fiala    Jiří Kalužný 

Předseda KM ŠSČR    Člen KM ŠSČR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šachový svaz České republiky – komise mládeže 
 

P Ř I H L Á Š K A 
 

Přihlašujeme do ……………………………………………………………………………………… 2018/2019 v 

šachu oprávněné družstvo našeho oddílu, klubu.                       
 

Jsme seznámeni a souhlasíme s Rozpisem soutěže a zavazujeme se 

uhradit veškeré náklady s účastí v soutěži spojené a soutěž 

řádně dohrát. 

 

1. Název družstva:_____________________________________________  

 

2. Zřizovatel (TJ, SK ap.):____________________________________ 

_______________________________________________ 

adresa:______________________________IČO:________       

bankovní spojení:__________________________________ 
 

3. Adresa hrací místnosti:_____________________________________ 

_______________________________________________ 
 

4. Vedoucí:________________tel: ___________nebo__________ 

adresa:______________________________PSČ:___________ 

e-mail:______________________________ 
 

5. Zástupce:____________________tel: ____________nebo__________ 

adresa:______________________________PSČ:___________ 

e-mail:______________________________ 
 

 

6. Jsme – nejsme*) schopni uspořádat utkání (soustředění), 

maximálně pro ___ družstev. 

7. Budeme – nebudeme*) zpracovávat zápisy partií v elektronické 

podobě. 

 

 

Vklad do soutěže a poplatky související se soutěží (případně 

uložené pokuty ze sezóny 2017/2018) zaplatíme dle faktury 

vystavené ŠSČR. 

 

 

 

      ....................               ..................... 

     předseda oddílu       zřizovatel **)                   

*) Nehodící se škrtněte! 
**) Nemusí být uvedeno, je-li oddíl samostatným právním subjektem! 


