
ROZPIS SOUTĚŽÍ družstev mladších žáků 2018/2019 
 

 

A. Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 
 

1. Pořadatel 

1.1. Bude určen konkurzem. 

 

2. Řídící orgán 

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

Kalužný, Bezručova 4248, 430 01 Chomutov, telefon 602465721, email 

jiri.kaluzny@seznam.cz. 

 

3. Termín konání 

3.1. Soutěž se koná 14. – 16. června 2019. 

 

4. Právo účasti 

4.1. Vítězové všech čtrnácti krajských přeborů ze sezóny 2018/2019. 

4.2. Další postupová místa získávají kraje podle počtu družstev umístěných na prvních třinácti 

místech na minulém Mistrovství České republiky družstev mladších žáků. Krajské komise 

mládeže mohou rozhodnout o udělení dalších postupových míst buď pro další družstva dle 

pořadí krajského přeboru, nebo nominací. 

 

Kraj Počet dalších postupových míst 

Jihočeský 1 

Jihomoravský 2 

Královéhradecký 1 

Moravskoslezský 2 

Pardubický 2 

Praha 2 

Středočeský 1 

Ústecký 1 

Zlínský 1 

 

4.3. Jedno družstvo určené pořadatelem. 

 

5. Náhradníci 

5.1. Za družstva podle článků 4.1. a 4.2. jsou náhradníky další družstva v pořadí příslušných 

krajských přeborů, či družstva určena nominací příslušnou krajskou komisí mládeže. 

5.2. Za družstva dle článku 5.1. jsou náhradníky družstva z jiných krajských přeborů. Pořadí 

krajů, z kterých vzejdou náhradníci, se určí podle umístění jejich družstev od 14. místa na 

minulém Mistrovství České republiky družstev mladších žáků. 

 

6. Informace o účasti 

6.1. Pokud se některé oprávněné družstvo nechce přihlásit do soutěže, je povinno tuto 

skutečnost sdělit řídícímu orgánu nejpozději do 9. 5. 2019. 

6.2. V případě, že se družstvo soutěže chce zúčastnit, sdělí to řídícímu orgánu soutěže do 9. 5. 

2019. Toto sdělení nenahrazuje přihlášku zasílanou pořadateli. 
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6.3. V případě, že přes upozornění řídícího orgánu nebude informace o účasti nebo neúčasti 

doručena ani do 16. 5. 2019, bude to pokládáno za nezájem o účast v soutěži. 

 

 

7. Přihlášky 

7.1. Zasílají se do data podle propozic pořadatele na osobu určenou pořadatelem a v kopii 

řídícímu orgánu (viz bod 2.1. tohoto rozpisu). 

 

8. Náklady 

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

 

9. Složení družstva 

9.1. Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. 

9.2. Ke každému zápasu musí nastoupit 

9.2.1. 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2007 a mladší. 

9.2.2. 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2010 a mladší. 

9.2.3. 1 dívka narozena 1. 1. 2007 a mladší. 

9.3. Nelze sloučit hráče uvedené v bodech 9.2.2. a 9.2.3. na jednu šachovnici. 

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

9.5. V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč. 

9.6. Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky. 

 

10. Předpis 

10.1. Hraje se podle aktuálních pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a 

bleskový šach a Soutěžního řádu ŠSČR. 

10.2. Soutěž bude započítána na národní rapid LOK. 

 

11. Systém soutěže 

11.1. Švýcarský systém na 9 kol. 

 

12. Postupy 

12.1. Prvních třináct družstev vybojuje pro svůj kraj další postupové místo na Mistrovství 

České republiky do sezóny 2019/2020. 

 

13. Hodnocení výsledků 

13.1. Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu) 

13.2. Pomocná hodnocení: 1. buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint), 2. počet 

partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]), 3. střední Buchholz z 

partiových bodů, 4. buchholz z partiových bodů, 5. los. 

 

14. Soupisky  

14.1. Odevzdání soupisky 

14.1.1. Soupisku odevzdá každé družstvo podle pokynů v propozicích turnaje. 

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 jméno, příjmení, ročník narození a evidenční číslo 

LOK. 

14.2.5. Soupiska smí obsahovat maximálně 10 hráčů.  



14.2.6. Počet hostů na soupisce je maximálně 5. 

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

 

 

14.3. Doplňující informace k soupiskám 

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

soupiskou. 

14.3.2. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 

bodů nižší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby 

nebylo o více než 300 bodů vyšší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. 

 

15. Tempo hry 

15.1. 2 x 25 minut + 10 sekund na tah. 

 

 

B. Krajské přebory družstev mladších žáků 
 

16. Pořadatelé 

16.1. Pořadatele určují krajské komise mládeže. 

 

17. Řídící orgán 

17.1. Soutěže řídí komise mládeže krajských šachových svazů. 

 

18. Termíny konání 

18.1. Od října 2018 do 8. 5. 2019. 

 

19. Povinnosti řídícího orgánu (krajské komise mládeže) 

19.1. Nahlásit nejpozději do 31. 12. 2018 termín konání krajského přeboru řídícímu orgánu 

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků (viz bod 2.1. tohoto rozpisu). 

19.2. Zaslat propozice krajského přeboru nejpozději jeden měsíc před datem konání řídícímu 

orgánu Mistrovství České republiky družstev mladších žáků. 

19.3. Zaslat výsledky krajského přeboru nejpozději do 48 hodin po skončení turnaje řídícímu 

orgánu Mistrovství České republiky družstev mladších žáků. 

 

20. Právo účasti 

20.1. Všechna přihlášená družstva z příslušného kraje, která splní podmínky propozic 

krajského přeboru a ustanovení tohoto rozpisu. 

 

21. Přihlášky 

21.1. Zasílají se do data podle propozic pořadatele krajského přeboru. 

 

22. Složení družstva 

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

22.2. Ke každému zápasu musí nastoupit 

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

2007 a mladší. 

22.2.2. 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2010 a mladší. 

22.2.3. 1 dívka narozena 1. 1. 2007 a mladší. 

22.3. Nelze sloučit hráče uvedené v bodech 22.2.2. a 22.2.3. na jednu šachovnici. 

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



22.5. V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč. 

22.6. Krajská komise mládeže rozhodne, zda se soutěže mohou zúčastnit i neregistrovaní 

hráči a hráčky.  

 

23. Předpis 

23.1. Hraje se podle aktuálních pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. Krajská 

komise mládeže může použít přílohu pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. 

 

24. Systém soutěže 

24.1. Volí a schvaluje krajská komise mládeže. 

 

25. Postupy 

25.1. Vítězové krajských přeborů postupují na Mistrovství České republiky. 

25.2. Další postupy z krajů řeší bod 4.2. tohoto rozpisu. 

 

26. Hodnocení výsledků 

26.1. Je dáno tímto rozpisem v bodu 13. Krajská komise mládeže může hodnocení stanovit 

jinak. 

 

27. Soupisky  

27.1. Požadované náležitosti soupisek si stanoví krajské komise mládeže. 

 

28. Tempo hry 

28.1. Tempo hry určuje krajská komise mládeže. KM ŠSČR doporučuje tempo s přidáváním. 

 

C. Společná ustanovení 
 

29. Závěrečná ustanovení 

29.1. Tento rozpis byl schválen KM ŠSČR dne 30. září 2018. 

 

 

 

Ing. Zdeněk Fiala    Jiří Kalužný 

Předseda KM ŠSČR    Pověřený člen KM ŠSČR 


