
 

 

Krajské kolo Přeboru škol v šachu 2022 
 

Pořadatel:  bude určen z pověření JčŠS. 

Termín: středa 26. ledna nebo středa 2. února 2022 

Právo účasti:  družstva základních, středních škol a učilišť s působností v Jihočeském kraji. 

Kategorie: A družstva 1.-5.tříd základních škol 

 B družstva 6.-9.tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií 

 C družstva gymnázií, středních škol a učilišť. 

Složení družstva:  4 členná družstva + maximálně 2 náhradníci (všichni členové družstva musí být žáky jedné školy). 

 Při nastoupení náhradníka musí být zachováno pořadí uvedené na soupisce !! 

Soupiska družstva: je součástí přihlášky a ověřuje se při prezenci. 
 

Pořadí hráčů: u registrovaných hráčů musí být pořadí na soupisce takové, že jejich ELO ČR nesmí být o 300 bodů nižší, 

 než ELO ČR hráčů za nimi, a o 300 bodů vyšší, než ELO ČR hráčů před nimi. Pro hráče bez ELO platí  

 nasazovací koeficienty: 3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000. Platí VT uvedené v databázi ŠSČR.  

 Při nejasnostech kontaktujte pořadatele. 
 

Systém hry:  bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev, předpokládá se švýcarský systém na 7 kol s tempem 

 2 x 15 minut na partii + 5s/tah. 

 Při nemožném tahu se nepřidávají soupeři 2 minuty. 

 U kategorie A prohrává třetí nemožný tah, u kategorií B a C prohrává druhý nemožný tah. 

 Jestliže některý z hráčů nebude schopen při technicky vyhrané pozici matovat (dáma + král proti králi, …) 

 prohlásí kvalifikovaný rozhodčí partii za remis. 
 

Hodnocení: podle olympijského systému, tj. nerozhoduje vítězství družstva, ale absolutní počet získaných bodů 

 družstva ve všech zápasech. 

Pomocná kritéria: 1.Buchholz, 2.Sonnenborn-Berger, 3.lepší individuální výsledek na 1., 2., 3. resp. 4. šachovnici. 
 

Časový program:  prezence 820 až 915, slavnostní zahájení v 920 

 1.kolo v 930 , předpokládaný konec do 1600 
 

Ředitel turnaje: určí pořadatel 

Hlavní rozhodčí:  určí pořadatel 

Pomocní rozhodčí: určí pořadatel 
 

Startovné:  200,-Kč za družstvo  

Ceny: první tři družstva v každé kategorii obdrží pohár a diplom, členové vítězných týmů medaile. 

Postupy: družstva na 1.a 2.místě v každé kategorii postupují do celorepublikového kola, které se uskuteční  

 v červnu 2022. 
 

Přihlášky: určí pořadatel 

 Prosíme Vás o řádné vyplnění a včasné zaslání přihlášek. Velice nám tím pomůžete při přípravě 

 organizace turnaje. S dotazy se obracejte na ředitele nebo hlavního rozhodčího turnaje. 
 

GDPR:  Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává souhlas  

 se pracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků.  

 Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií a jejich prezentaci pro potřeby pořadatele. 
 

 

Místo: určí pořadatel 

  

Strava:     určí pořadatel 

Materiál:    zajistí pořadatel. 


