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Stručný zápis z losování lig 2019/2020 2019-07-20 v Pardubicích 

Losování proběhlo za účasti zástupců několika družstev, resp. oddílů. Pořadí losování (po zohlednění 
požadavků řízeného losování) družstev dle pořadí v ročníku 2018/2019, přičemž losovala družstva, je-
jichž zástupci byli přítomni, ostatní družstva byla (v pořadí) dolosována. 

Extraliga 
Diskutována problematika začátků sobotních utkání dvojkol, rychlá anketa (P. Šimáček) v týdnu před 
losováním potvrdila, nejednoznačnost názorů (10:00 vers. 14:00 s výsledkem 5:4). Pro sezónu 
2019/2020 zůstává dle Rozpisu s tím, že na závěrečném 3kole Extraligy bude problematika projednána 
na schůzce zástupců družstev. 
Přítomní zástupci družstev vyjádřili přání (+6=1), aby žádost o změnu začátku sobotního utkání byla 
podmíněna dvěma měsíci místo jednoho. STK projedná, zda je legitimní provést v tomto smyslu úpravu 
Rozpisu 2019/2020. 
Požadavky: 
V dohodě 1. Novoborský šachový klub, Výstaviště Lysá nad Labem, Labortech Ostrava a ŠK Slavoj Po-
ruba nasazeny příslušné dvojice proti sobě do prvního dvojkola (vzájemná utkání budou z důvodu ter-
mínové kolize předehrána 5. a 6. října 2019). 
Los: 
Losovalo první družstvo z dvojice číslo s písmenem, druhému družstvo z dvojice tak automaticky do-
stalo stejné číslo s druhým písmenem. Pouze řízeným losováním bylo (po losu 1. Novoborského ŠK) 
ostravské dvojici přiděleno č. 1 a dolováno jen písmeno. 

1. liga-Z 
Požadavky: 
TJ Pankrác potřebuje, aby 3. a 4. kolo hráli venku (obsazení HM jinou akcí). 
ŠK Líně potřebuje spolučísla, aby se doma potkávala s 2 družstvy v KP (a ta tak mohla nalosovat i v KP). 
Bartoš Unichess a ŠK DP Praha "B" – EA Hotels potřebují spolučísla, aby mohla hrát doma společně. 
Los: 
Družstvu TJ Pankrác bylo přiděleno č. 8, které jediné odpovídá požadavku. 
Spolučísla jsou 1-12 a 6-7. Nejprve nalosováno číslo pro družstvo ŠK DP Praha "B" – EA Hotels (právo 
losu Bartoš Unichess podstoupilo) a následně pro ŠK Líně los z 1 a 12. 

1. liga-V 
Bez požadavku. 

2. liga-A 
Požadavky: 
TJ Pankrác „B“ potřebuje, aby 11. kolo hráli venku (obsazení HM jinou akcí). 
Spartak Vlašim „B“ potřebuje, aby 2. a 10. kolo hráli doma (předpokládané problémy se sestavou 
v důsledku termínů Mistrovství mládeže). 
Los: 
Domácí v 11. kole jsou 1-5 a 12, pro TJ Pankrác „B“ nejprve losováno, zda bude č. z první či druhé 
poloviny (los 50/50). Domácí v 2. a 10. kole jsou 1 a 12. 
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2. liga-B 
Požadavky: 
TJ Kobylisy potřebují protilos družstev ve sk. B a C (aby se v HM nepotkala). 
Karlovarský šachklub Tietz potřebuje spolučísla, aby se doma potkávala. 
Los: 
Družstva TJ Kobylisy jsou v různých skupinách, ve sk. B tedy los normálně a protičíslo přiděleno druž-
stvu TJ Kobylisy „B“ ve sk. C. 
Spolučísla jsou 1-12 a 6-7, losovalo družstvo Karlovarský šachklub Tietz „A“. 

2. liga-C 
Požadavky: 
Družstvu TJ Kobylisy „B“ přiděleno protičíslo vůči družstvu TJ Kobylisy „A“ ve sk. B. 
Bez dalšího požadavku. 

2. liga-D: 
Krátce diskutován požadavek na číslo z první poloviny pro družstvo s největší dojezdovou vzdáleností - 
toto řešeno již i v minulosti zamítavě (problematická míra zvýhodnění). 
Bez dalšího požadavku. 

2. liga-E 
Požadavky: 
Slavia Kroměříž „B“ potřebuje číslo tak, aby se doma potkávala s extraligovým družstvem. 
Los: 
Extraliga se v Kroměříži bude hrát se 4. a 11. kolem 2. ligy, tomu odpovídají jen č. 9, 10 a 11 (žádost 
o č. z druhé poloviny). 

2. liga-F 
Požadavky: 
Labortech Ostrava „B“ číslo tak, aby se doma potkávala s extraligovým družstvem. 
Los: 
Extraliga se v Ostravě bude hrát jen se 7. kolem 2. ligy (extraligové s 2. kolem bude předehráno), tomu 
odpovídají č. 4-9 - los je 50/50 (po losu družstev dříve pak jen z 4, 5, 7 a 9). 
 

Zapsal: Jan Malec, předseda STK ŠSČR 


