
 

 

 

 

 

 

 

 

Šachový oddíl TJ Sokol Domažlice 
 pořádá z pověření KM ŠSPK 

 

Krajský přebor družstev starších žáků 2023 
 

 

Termín:  sobota 7. ledna 2023 

 

Místo: Sokolovna Domažlice (tělocvična), Benešova 281 

 

Řídící orgán:  Komise mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje  

 

Ředitel soutěže: Vašíček Martin:  tel: 607 739 976,  e-mail: mvasi@tiscali.cz 

 

Hlavní rozhodčí: Chloupek Jaroslav,  Branská 53, 344 01 Domažlice 

 

Přihlášky: e-mailem do čtvrtka 5. 1. 2023 na e-mail mvasi@tiscali.cz. Sestavu je 

možné změnit na místě při prezentaci. 

 

Prezence: 8:15 - 8:45, zahájení v 9:00 hodin, závěr do 17:00 hod 

 

Právo účasti:  6-členná družstva z kmenových registrovaných aktivních členů oddílů 

ŠSPK. Šestičlenné družstvo tvoří 4 chlapci (dívky) 2007 a ml. + 1 dívka 

(2007 a ml.) + 1 mladší žák (2010 a ml.). Dívku může nahradit 

supermladší žák (2012 a ml.) Nelze sloučit dívku a ml. žáka na stejnou 

šachovnici. Ke každému utkání může nastoupit nejvýše jeden host nebo 

volný hráč. 

 

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). 
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Systém hry: 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. Do 8 

družstev včetně bude systém hry každý s každým, při více družstvech se 

bude hrát švýcarským systémem. 

 

Vyhodnocení: 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. 

 

 

Vyhlašování:   Družstva dle pořadí. Nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích. 

 

Startovné:                 300 Kč na družstvo 

  

Hrací materiál: pro přihlášené do 5. 1. 2023 do 18:00 zajistí hrací materiál pořadatel, 

později přihlášení přivezou na každého lichého účastníka hrací 

soupravu a hodiny. 

 

Ostatní: Po celou dobu bude ve výborovně sokolovny otevřen bufet (káva, čaj, 

pátek v rohlíku, pochutiny apod.) 

 Žádáme účastníky turnaje, aby si s sebou přivezli přezůvky, pro 

dospělý doprovod budou zajištěny návleky. 
 

 

 
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 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. 

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu propozic. 

 

Chloupek Jaroslav   Vašíček Martin    Martin Kopřiva 

  hlavní rozhodčí     ředitel turnaje  předseda KM ŠSPK 


