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ROZPIS SOUTĚŽE  

KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV STARŠÍCH ŽÁKŮ 2019/2020 

Propozice:  

Propozice musí být připraveny a zaslány předsedovi KM 14 dní před konáním turnaje. Po 

schválení budou rozeslány zástupcem KM na příslušné adresáře a vyvěšeny na webu ŠSPK. 

Právo účasti: 

6 členná družstva z kmenových registrovaných aktivních členů oddílů ŠSPK. Šestičlenné 

družstvo tvoří 4 chlapci (dívky) 2004 a ml. + 1 dívka (2004 a ml.) + 1 mladší žák (2007 a 

ml.). Dívku může nahradit supermladší žák (2009 a ml.) Nelze sloučit dívku a ml. žáka na 

stejnou šachovnici. Ke každému utkání může nastoupit nejvýše jeden host nebo volný hráč 

nebo cizinec.  

 

Soupiska: 

Soupisku družstva předloží vedoucí družstev při prezenci. Soupiska musí obsahovat název 

družstva, jméno, příjmení, data narození, výkonnostní třídy nebo ELO hráčů a musí být 

potvrzena oddílem. Každý hráč může být na soupisce pouze jednoho družstva vypisované 

soutěže. Na soupisce mohou být uvedeni i hráči, kteří jsou v základních sestavách družstev ve 

vyšších mládežnických soutěžích, tj. V Extralize dorostu ČR a 1. lize dorostu za stejný oddíl. 

Tito hráči mají status volného hráče. Pokud je na soupisce uveden host, je třeba doložit 

souhlas s hostováním mateřského klubu (stačí e-mailem). 

Soupiska smí obsahovat až 20 hráčů. 

Hrací systém:  

Hraje se podle pravidel FIDE a Soutěžního řádu (2. nemožný tah prohrává);  

Tempo pro rapid šach min. 2x20 min + 10 s/tah, partii je nutné zapisovat; pokud má hráč 

méně než 5 minut, zapisovat nemusí. 

 

Losování bude prováděno aktuální verzí programu Swiss-Manager, hráči budou do programu 

zadáváni dle aktuální databáze ŠSČR pro rapid Elo (aktuální databáze pro nahrání do 

programu Swiss-Manager je volně ke stažení na stránkách http://elo.miramal.com/). Tento 

postup je nutný pro započítání turnaje na rapid Elo. A dále pro započítání do projektu podpora 

kroužků. 

Hodnocení 

O pořadí rozhoduje počet zápasových bodů (3 vítězství, 1 remíza, 0 prohra) dále pak 

1) systém každý s každým  

skóre, vzájemný zápas, lepší výsledek proti 1., 2… 

2) Švýcarský systém 

Buchholz ze zápasových bodů (Matchpoints), body jednotlivců (skóre), střední Buchholz ze 

skóre, los. 

V případě lichého počtu družstev bude kontumační vítězství započteno se skóre 6:0. (Pokud 

jsou vyhlašovány výsledky na jednotlivých šachovnicích, je doporučeno zadat fiktivní 

družstvo a doplňovat kontumační výsledky ručně). 

 

http://elo.miramal.com/
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Vyhlašování: 

Družstva dle pořadí. Nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích. 

Startovné:  

200,- Kč za družstvo. 

Začátek:  

Dle pořadatele. 

Postupy:  

Vítězné družstvo má právo účasti v 1. lize mládeže v soutěžní sezóně 2020/2021. 

 

Různé:  

Hrací materiál, termín přihlášek apod. si určí pořadatel samostatně podle svých možností a 

podmínek. 

Lze si zdarma zapůjčit 25 šachových souprav ŠSPK, které jsou uloženy na Košutce (správce 

pan Václavík - waclavik@volny.cz) 

Výsledky: 

Výsledky ve formátu .xlsx (popř. .xls) a turnajové soubory (.tunx, .turx) je nutné nejlépe ještě 

týž den zaslat na emailovou adresu janasilhava@seznam.cz.  

 

Excelovský soubor musí obsahovat celkové pořadí družstev a sestavy jednotlivých družstev 

s body. Všechny výsledky musí být v jednom souboru!!!  

Turnajové soubory musí být řádně vyplněny (data o turnaji – Název: ŠSPK – Krajský přebor 

družstev starších žáků, místo konání, rozhodčí, datum, tempo).  

Řádně vyplněný turnajový soubor je nutné nahrát na stránky chessresult neprodleně po 

skončení turnaje.  

Poslání na zápočet na rapidElo: 

Turnajové soubory pro zápočet na rapidElo musí být poslány do 7 dnů po skončení turnaje. 

Řádně vyplněné turnajové soubory přepošle na zpracování RapidEla zástupce KM. 

Výpočet výkon. tříd: 

Z turnajových souborů budou vypočítány i výkonnostní třídy, které budou zaslány na 

doplnění do šachové databáze ŠSČR. Toto má na starosti pověřená osoba KM (Milan Jenč). 

Článek: 

Po skončení turnaje je nutné do týdne (čím dříve, tím lépe) poslat článek o turnaji na adresu 

předsedy KM včetně fotek vítězů (zajistí pořadatel). Fotky je možné vložit přímo do článku 

nebo přiložit samostatně. Pokud fotky vložíte do článku, tak je nutné i tak fotografie ještě 

samostatně přiložit (nutné pro vkládání na fb). 

Ochrana údajů: 

Do propozic je nutné vložit odstavec o ochraně údajů v následujícím znění: 

V souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů (GDPR) je nedílnou a nutnou součástí Vaší 

přihlášky na výše uvedený turnaj/akci souhlas s poskytnutím vašich údajů pro účely 
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organizace uvedeného turnaje a vzhledem k tomu, že turnaj bude řízen PC, tak pro program 

SWISS MANAGER (autor p. Heinz Herzog) a pro uveřejnění výsledků na Chess-Results.com. 

Dále vás informujeme, že váš souhlas v rámci turnaje platí i pro případné zveřejnění výsledků 

akce na webových a fb relevantních portálech, informacích na edotacích, zveřejnění 

šachových partií a mediální využití informací o akci a oficiálních fotografií z akce.  

Svůj souhlas vyjádříte přihláškou v souladu s uvedenými propozicemi.  

Poznámka: Souhlas pro mládež do 16 let musí vyjádřit jeho zákonný zástupce.  

V případě, že máte dotaz nebo chcete údaje změnit/smazat po ukončení turnaje, kontaktujte 

ředitele akce. 

Vyúčtování akce: 

Vyúčtování akce by mělo proběhnout do 14 dnů od skončení turnaje. Naskenovanou fakturu 

je nutné poslat předsedovi KM ke schválení. Pokud je faktura schválená, předseda KM nechá 

fakturu proplatit. Originál faktury je nutné předat předsedovi KM (osobně či poštou) v co 

nejkratším termínu. 

za KM ŠSPK 

Jana Šilhavá 

 

Doplnění k rozpisu: 

Pořadatel zajistí opatření vyplývající ze současné epidemiologické situace a dalších pokynů - 

viz také odkazy na webu ŠSČR. 

Jedná se o následující: 

1) Bude upuštěno od podávání si rukou před a po skončení partie.  

2) Hráči a rozhodčí nemusí používat roušku. Je doporučeno dodržovat větší vzdálenosti mezi 

hráči (pokud to hrací prostor umožňuje). 

3) Pořadatel zajistí mezi jednotlivými koly desinfikování šachového materiálu a dostatek 

materiálu pro účastníky k osobní desinfekci rukou. 

4) Před každým kolem si hráči a rozhodčí musí desinfikovat ruce. 

5) Turnaj se bude konat bez přítomnosti diváků (hráč po skončení partie je považován za 

diváka a musí neprodleně opustit hrací místnost). Mimo hrací prostor platí pravidla pro 

veřejnost.  

6) Vedoucí družstva může sledovat partie vlastních hráčů ze vzdálenosti 2 m od hráčů a za 

použití roušky, vždy s ohledem na okolní situaci – rozestavení šachovnic. 

        za ŠSPK 

     Bohumír Sunek, Jana Šilhavá 

 

 


