
Rozpis soutěží družstev ŠSPK  2022/2023 

Rozpis soutěží družstev řízených ŠSPK – 2022/2023 

1. Vedoucí soutěží, kontakty 

Krajský přebor I. (KP I) 

David Pelikán, Pod Lesem 21, 312 00 Plzeň 

mobil: 735 717 051; e-mail: david.pelikan@seznam.cz 

Krajský přebor II. (KP II) 

Václavík Václav, Žlutická 1683/13, Bolevec, 323 00 Plzeň 

mobil: 602 528 542, e-mail: waclavik@volny.cz 

Krajský přebor III. (KP III) 

Pelikán Vladimír, Zátiší 12, 31800 Plzeň 

mobil: 605 405 167; e-mail: V.Pelikan@seznam.cz 

Regionální přebor - Skupina A (RP A) 

Hanzlík Zdeněk, Václavská 122, 33901 Klatovy 

mobil: 608 382 200; e-mail: zd.hanzlik@gmail.com 

Regionální přebor – Skupina B (RP B) 

Trejbal Jan, K Lomu 963, 332 02 Starý Plzenec 

mobil: 607 290 184; e-mail: janjoseftrejbal@seznam.cz 

Sekretariát ŠSPK, adresa pro odvolání k VV ŠSPK 

Šachový svaz Plzeňského kraje, Karlovarská 126, 32300 Plzeň 

e-mail: sspk@volny.cz 

STK ŠSPK – adresa pro přihlášky do soutěží, připomínky, námitky k STK ŠSPK (STK) 

David Pelikán, Pod Lesem 21, 31200 Plzeň 

mobil: 735 717 051; e-mail: david.pelikan@seznam.cz 

2. Termínový kalendář 

Termín pro odevzdání přihlášky: 11. července 2022 

Termín pro odevzdání soupisky: 17. září 2022 

Losovací schůze:   17. září 2022 

     Karlovarská 126; hrací místnost TJ Košutka 

Kolo KP I, KP III KP II, RP 

1. kolo  9. 10. 2022 16. 10. 2022 

2. kolo  30. 10. 2022 6. 11. 2022 

3. kolo  13. 11. 2022 20. 11. 2022 

4. kolo  27. 11. 2022 4. 12. 2022 

5. kolo  11. 12. 2022 18. 12. 2022 

6. kolo  15. 1. 2023 8. 1. 2023 

7. kolo  29. 1. 2023 22. 1. 2023 

8. kolo  12. 2. 2023 5. 2. 2023 

9. kolo  26. 2. 2023 19. 2. 2023 

10. kolo 19. 3. 2023 5. 3. 2023 

11. kolo 2. 4. 2023 26. 3. 2023 

Náhradní termín 30. 4. 2023 16. 4. 2023 
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V případě dohrávky odloženého zápasu bude 11. kolo přeloženo na náhradní termín a původní 
termín 11. kola bude použit jako termín odloženého zápasu. Náhradním termínem pro RP je termín 
9. kola / 11. kola pro turnaj o sedmi / devíti kolech.  
 
3. Všeobecná ustanovení 

3.1 Pořadatelem soutěží je Šachový svaz Plzeňského kraje (ŠSPK). 
3.2 Řídícím orgánem (ŘO) je Sportovně technická komise ŠSPK (STK). Administrativní řízení 

jednotlivých soutěží zajišťují pověření vedoucí soutěží. 
3.3 Soutěže se hrají každý s každým jednokolově. Maximální počet družstev v jedné skupině 

je 12. Při vyšším počtu oprávněných přihlášených družstev rozhodne STK o dalším 
uspořádání. Při počtu družstev ve skupině menším než sedm se může hrát systémem 
každý s každým dvoukolově dle výsledku hlasování zástupců družstev na losování soutěží. 
Soutěž RP je rozdělena na minimálně dvě skupiny, dle počtu přihlášených družstev. V 
každé skupině se hraje každý s každým zvlášť. 

3.4 Všichni účastníci soutěží jsou povinni řídit se dokumenty ŠSČR a ŠSPK v účinném znění 
(zejména pravidly FIDE a soutěžním řádem), tímto rozpisem a jeho dodatky, dalšími 
souvisejícími dokumenty a pokyny vedoucích soutěží. 

3.5 O pořadí družstev rozhodují kritéria dle čl. 5.3.3. Soutěžního řádu ŠSČR. 
3.6 Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v 

ročníku 2021/2022 nebo do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže v souladu s pravidly 
obsazování soutěží. Přehled oprávněných družstev je přílohou č. 1. 

3.7 Oddíl přihlásí své družstvo do soutěže přihláškou odeslanou e-mailem na výše uvedenou 
adresu STK nejpozději do 11. 7. 2022. 
Přihláška musí především obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.3.3. Soutěžního řádu 
ŠSČR, tj.: název družstva; přesný název oddílu; označení soutěže, pro kterou je přihláška 
určena; kontaktní adresu pro korespondenci (včetně telefonického a emailového spojení). 
Obdržení přihlášky bude odesílateli potvrzeno e-mailovou odpovědí. 
Pokud STK neobdrží přihlášku ve stanoveném termínu, resp. obdrží přihlášku bez 
stanovených náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Oddíl tak musí učinit 
nejpozději do 18. 7. 2022. Pokud oddíl nedostatky neodstraní do uvedeného termínu, 
ztrácí právo účasti v soutěži a ŘO osloví náhradníka. 

3.8 Podle článku 3.3.5. Soutěžního řádu ŠSČR má oddíl právo přihlásit družstvo do nižší 
soutěže, a to do 14 dní po zveřejnění tohoto rozpisu. Toto musí oznámit ŘO. Pokud tak 
učiní později, nemusí být do nižší soutěže přijato. Takovéto oznámení (i po termínu) je 
chápáno jako vystoupení ze soutěže s pozváním náhradníka na uvolněné místo v soutěži! 

3.9 Každé družstvo je povinno do 17. 9. 2022 zaslat vedoucímu soutěže (popř. předsedovi 
STK) soupisku. Soupiska musí obsahovat všechny náležitosti dle článku 3.5.1. Soutěžního 
řádu ŠSČR. V soupiskách musí být identifikační č. FRL (u KP I) i LOK. U hostujících hráčů je 
nutno přiložit k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování hráče v dané soutěži. 
Vedoucí soutěže vyškrtne před vydáním definitivní úvodní zprávy soutěže všechny hráče 
bez aktivní registrace ŠSČR, eventuálně bez povolení k hostování. 
K soupisce do KP I družstvo uvede i návrh kvalifikovaného rozhodčího na domácí utkání. 

3.10 Počet hráčů v družstvu KP I a KP II je osm. Počet hráčů v družstvu KP III a RP je pět. 
3.11 Ve všech soutěžích je povolen start pouze hráčů s platnou registrací ŠSČR. 
3.12 Doplnění soupisky v soutěži KP I není povoleno. V ostatních soutěžích je povoleno kdykoli 

v průběhu sezóny. 
3.13 Pokud v jedné soutěži startuje více družstev téhož oddílu, může ŘO uplatnit řízené 

losování a přidělit těmto družstvům losovací čísla, která maximálně vyhovují jejich 
oprávněným potřebám, ale vždy tak, aby vzájemné zápasy těchto družstev byly odehrány 
do 31. 12. 2022. V odůvodněných případech mohou být čísla přidělena i dalším 
družstvům. 
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3.14 Družstvo, jehož alespoň dva hráči základní sestavy plní v řádném termínu utkání 
reprezentační povinnosti ŠSČR, nebo startují na vrcholné mistrovské soutěži ŠSČR, nebo v 
kvalifikační soutěži o jeden stupeň nižší, a to v kterékoli kategorii, má právo požádat ŘO 
soutěže o změnu termínu utkání. Musí tak však učinit nejpozději do termínu losování (či 
přímo při losování), nebo nejpozději 2 měsíce před řádným termínem předmětného 
utkání. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět. Pokud se družstva nedohodnou 
na termínu, rozhodne ŘO. Ve výjimečných případech může družstvo požádat ŘO o změnu 
termínu v kratší lhůtě než 2 měsíce; každá taková žádost bude posuzována individuálně 
po konzultaci s družstvem soupeře. Do počtu 2 hráčů se započítávají pouze hráči těchto 
vrcholných soutěží, nikoli hráči v doprovodných soutěžích, trenéři apod. 

3.15 Náklady spojené s účastí v soutěži si platí účastníci sami. Všechny platby se hradí na účet 
ŠSPK u Raiffeisenbank a.s., Bedřicha Smetany 11, 30100 Plzeň, č. účtu 6418188001/5500. 

3.16 Každé družstvo je povinno uhradit startovné (skládající se z vkladu do soutěže, poplatku 
za zápočet LOK ŠSČR a ELO listinu FIDE) ve výši: 
a) KP I - 1000 Kč (825 Kč) 
b) KP II - 750 Kč (575 Kč) 
c) KP III - 500 Kč (350 Kč) 
d) RP - 500 Kč (350 Kč) 
Na slevu ve výši poloviny vkladu do soutěže (částky v závorkách) mají nárok družstva, 
jejichž mládež se účastní soutěží dle Ekonomické směrnice ŠSČR a družstva jejichž oddíly 
pracují s mládeží ve smyslu usnesení Výroční konference ŠSPK z 2. 2. 2008. Pro družstva s 
nárokem na slevu viz příloha č. 1 

3.17 Startovné jsou oddíly povinny zaplatit na výzvu hospodáře ŠSPK nebo pověřeného člena 
STK ŠSPK po losování soutěží. 

3.18 Námitky ve smyslu čl. 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK ŠSPK a zasílají na výše 
uvedenou adresu. Poplatek dle Odvolacího řádu a Ekonomické směrnice se platí na účet 
uvedený v čl. 3.15. tohoto rozpisu. 

3.19 Odvolání ve smyslu čl. 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k VV ŠSPK a zasílají na výše 
uvedenou adresu. Poplatek dle Odvolacího řádu a Ekonomické směrnice se platí na účet 
uvedený v čl. 3.15. tohoto rozpisu. 

4 Postupy a sestupy 
4.1 Postupy a sestupy se řídí články 3.4.2 a 3.4.3 Soutěžního řádu ŠSČR. 
4.2 Z KP I se postupuje do 2. ligy a sestupuje do KP II. 
4.3 Z KP II se postupuje do KP I a sestupuje do KP III. 
4.4 Z KP III se postupuje do KP II. 
4.5 Z každé skupiny RP se postupuje do KP III. 

5 Technická ustanovení 
5.1 Tempo hry v KP I a KP II je stanoveno na 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s 

přidáváním 30 sekund na každý provedený tah od začátku partie pro každého hráče. 
Tempo hry pro KP III a RP je stanoveno na 2 hodiny na 40 tahů + 1 hodina do konce partie. 

5.2 Začátek utkání je stanoven na 10:00 hodin. Čekací doba je 120 minut za podmínek 
uvedených v Soutěžním řádu ŠSČR - čl. 3.6.5. a 3.6.7. Po projednání na losování soutěží 
má vedoucí soutěže právo stanovit jiný začátek utkání s respektováním práva hostujícího 
družstva dle čl. 3.6.1. Soutěžního řádu. Začátek utkání posledního kola je ve všech 
soutěžích v 10:00 hodin. Na případných změnách termínu nebo začátku utkání se zástupci 
družstev mohou dohodnout na losování soutěží. Je přípustné dohodnout se pouze na 
předehrávce utkání, nikoliv na dohrávce v pozdějším termínu. Dohrávky jsou možné jen 
ve zcela výjimečných případech, a to po odsouhlasení ŘO. Všechny změny zveřejní 
vedoucí soutěže v úvodní zprávě. Změny termínu, času a místa utkání v průběhu soutěže 
jsou možné po dohodě kapitánů obou družstev a se souhlasem vedoucího soutěže. V 
případě závažných okolností je STK oprávněna provést v časovém plánu změny. 



Rozpis soutěží družstev ŠSPK  2022/2023 

5.3 Zástupce domácího družstva je povinen po skončení utkání, nejpozději však do 17:00 
hracího dne, sdělit výsledek utkání včetně jména rozhodčího, hráčů a výsledků na 
jednotlivých šachovnicích vedoucímu soutěže a eventuálně ho upozornit na další 
informace zapsané v zápise o utkání. 

5.4 V soutěži KP1 navíc platí povinnost následně do středy (do 18:00) po utkání odeslat 
vedoucímu soutěže e-mailem zápisy všech sehraných partií ve formátu stanoveném 
vedoucím soutěže. 

5.5 Družstva jsou povinna archivovat veškerou papírovou dokumentaci (originály zápisů 
o utkáních, originály partiářů) z ročníku 2022/2023 do 30. 9. 2023. Vedoucí soutěže, 
případně předseda STK ŠSPK, je oprávněn si tuto dokumentaci vyžádat, včetně 
podrobných informací o průběhu utkání. Družstva jsou povinna odeslat dokumenty do tří 
pracovních dnů po obdržení výzvy. Je-li třeba k obstarání těchto dokumentů delší doby, 
má družstvo právo požádat o prodloužení této lhůty, nejvýše však o další čtyři pracovní 
dny. 

5.6 Vedoucí soutěže bude družstvu zasílat zpravodaje, bulletiny a další dokumenty (pokud to 
nevylučuje jejich povaha) pouze elektronickou poštou na adresu určenou družstvem. 

5.7 Vedoucí soutěže vydává číslovaný zpravodaj se všemi výsledky družstev na jednotlivých 
šachovnicích, informacemi a pro družstva závaznými pokyny. 

5.8 Nebyl-li na utkání rozhodčí delegován komisí rozhodčích ŠSPK, je domácí družstvo 
povinno zajistit kvalifikovaného rozhodčího. 

5.9 Nemůže-li družstvo zajistit kvalifikovaného rozhodčího na konkrétní utkání, může požádat 
Komisi rozhodčích ŠSPK o delegování rozhodčího na toto utkání. Tuto žádost musí doručit 
KR ŠSPK nejpozději 7 dní před řádným termínem utkání. 

5.10 Za porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR a ŠSPK, zejména 
Soutěžního řádu, tohoto rozpisu, dodatku tohoto rozpisu nebo pokynů vydaných 
vedoucím soutěže, jsou v souladu s ustanoveními 2.9, 3.5.6 a 5.3.4 Soutěžního řádu ŠSČR 
stanoveny pokuty. Pokuta je závazkem oddílu, jehož je pokutované družstvo součástí, vůči 
ŠSPK a bez jejího zaplacení nebude do soutěží řízených ŠSPK přijato žádné družstvo 
příslušného oddílu. 

6 Pokuty 
6.1 Družstvo hrající KP I nebo KP II, které se během soutěže bez omluvitelného důvodu 

nedostaví k utkání, bude kontumováno a pokutováno částkou do 1.000,- Kč. Část 
z vybrané pokuty může ŠSPK převést na účet oddílu, jehož družstvo se k utkání řádně 
dostavilo. Tato náhrada je stanovena na částku do 500,- Kč pro hostující družstvo a do 
300,- Kč pro domácí družstvo. 

6.2 Družstvo hrající KP III nebo RP, které se během soutěže bez omluvitelného důvodu 
nedostaví k utkání, bude kontumováno a pokutováno částkou do 500,- Kč. Část z vybrané 
pokuty může ŠSPK převést na účet oddílu, jehož družstvo se k utkání řádně dostavilo. Tato 
náhrada je stanovena na částku do 200,- Kč pro hostující družstvo a do 100,- Kč pro 
domácí družstvo. 

6.3 Při opakovaném utkání, ke kterému došlo z omluvitelného důvodu na straně jednoho z 
družstev, může řídící orgán soutěže předepsat tomuto družstvu náhradu zvýšených 
prokázaných nákladů soupeře, tj. za pronájem hrací místnosti (do 500,- Kč) a náklady na 
cestovné hráčů k utkání. 

6.4 Pokud hráč jako člen základní sestavy družstva hrající KP I nebo KP II nesehraje v průběhu 
celé soutěže bez závažného důvodu předepsaný počet partií podle Soutěžního řádu ŠSČR, 
bude družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou 500,- Kč za každou partii 
chybějící do stanoveného limitu. Při podezření, že se jednalo o manipulaci se soupiskou, 
může dát STK podnět k zahájení disciplinárního řízení 

6.5 Pokud hráč jako člen základní sestavy družstva hrající KP III nesehraje v průběhu celé 
soutěže bez závažného důvodu předepsaný počet partií podle Soutěžního řádu ŠSČR, 
bude družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou 250,- Kč za každou partii 
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chybějící do stanoveného limitu. Při podezření, že se jednalo o manipulaci se soupiskou, 
může dát STK podnět k zahájení disciplinárního řízení 

6.6 Pokud hráč jako člen základní sestavy družstva hrající RP nesehraje v průběhu celé 
soutěže bez závažného důvodu předepsaný počet partií podle Soutěžního řádu ŠSČR, 
bude družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou 0,- Kč za každou partii 
chybějící do stanoveného limitu. Při podezření, že se jednalo o manipulaci se soupiskou, 
může dát STK podnět k zahájení disciplinárního řízení 

6.7 Družstvo, hrající KP I nebo KP II, bude za neobsazení šachovnice pokutováno částkou 50,- 
Kč za každou takovou šachovnici. 

6.8 Družstvo, hrající KP III nebo RP, bude za neobsazení šachovnice pokutováno částkou 25,- 
Kč za každou takovou šachovnici. 

6.9 Za kontumaci šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostaví, bude družstvo 
pokutováno, a to částkou 250,- Kč pro soutěže KP I a KP II a částkou 125,- Kč pro soutěže 
KP III a RP. Pokuta bude uložena za každou takovou kontumaci, pokud nedostavení se 
hráče k partii nebylo zaviněno omluvitelnými důvody. 

6.10 Za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání bude družstvo pokutováno 
částkou do 100,- Kč za každý takový případ. Pokud některé družstvo ani po urgenci ze 
strany vedoucího soutěže nesplní opakovaně svou povinnost hlášení výsledků, má 
vedoucí soutěže právo družstvu udělit další pokutu ve výši 200,- Kč za každý takový 
přestupek. 

6.11 Domácí družstvo, které v soutěži KP I nezajistí řádně kvalifikovaného rozhodčího 
(minimálně třídy R3), bude pokutováno částkou 200,- Kč za každé takové utkání. 

6.12 Vedoucí soutěže v případě porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů 
ŠSČR předepisuje uložení pokut v maximální výši. Uložení pokuty schvaluje STK po 
skončení soutěží, přičemž může na základě vyjádření družstva k dané pokutě, takto 
předepsanou pokutu schválit, snížit, případně i zcela prominout. Toto vyjádření je 
družstvo povinno zaslat nejpozději do 14 dnů po zveřejnění závěrečné zprávy dané 
soutěže; při pozdním zaslání nebude na toto vyjádření brán zřetel. 

7 Další ustanovení 
7.1 Všechny soutěže budou započteny na LOK ČR k 1. 2. a 1. 6. 2022 příslušnými ELO a FELO. 

Soutěž KP I bude průběžně (měsíčně) započítávána na FRL s příslušným FELO. 
7.2 Družstvo, které má v základní sestavě více hráčů s průkazem ZTP/P, může v přihlášce do 

soutěže požádat (společně s odůvodněním) o sehrání všech zápasů v domácím prostředí s 
tím, že soupeři, který by s tímto družstvem měl hrát podle vylosování doma, uhradí 
cestovné do místa utkání. STK ŠSPK poté o této žádosti rozhodne. Jsou-li v družstvu 
nevidomí či slabozrací hráči, může se sehrání jejich partie řídit pravidly FIDE pro takto 
handicapované hráče. 

7.3 Družstva jsou povinna respektovat antidopingové směrnice dostupné na internetových 
stránkách: http://www.antidoping.cz/ a směrnici proti podvádění: www.chess.cz/wp-
content/uploads/2019/02/Smernice_proti_podvadeni.pdf 

7.4 Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat zásady sportovní etiky, úcty a vstřícnosti k 
soupeři. Vedoucí soutěže může navrhnout VV ŠSPK k vyhodnocení a případnému ocenění 
družstva i jednotlivce, kteří se významně zasloužili o hladký průběh soutěží v duchu 
fairplay. 

 
Schváleno VV ŠSPK, v Plzni 30. 6. 2022 
          David Pelikán 
          STK ŠSPK 
 
Přílohy: 
č. 1 - Právo účasti družstev do soutěží 
č. 2 - Přehled udělených pokut v soutěžním ročníku 2021/2022 
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Příloha č. 1 - Právo účasti družstev do soutěží 
 
KP I (12 družstev): 

ŠK Dvorec 
Sokol Domažlice 
SK Petřín Plzeň 
ŠK Tachov 
ŠK Líně (2 družstva) 
ŠK Sokol Klatovy 
TJ Lokomotiva Plzeň 
TJ Sokol Plzeň-Letná 
TJ Plzeň Košutka z.s. 
TJ Šakal Kozolupy 
SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany 

 
KP II (12 družstev): 

ŠK Kdyně 
ŠK Dvorec 
ŠK 64 Plzeň (2 družstva) 
ŠK Přeštice 
SK Petřín Plzeň 
Sokol Domažlice 
ŠK Sokol Sušice 
TJ Lokomotiva Plzeň 
ŠK Garde Kaznějov 
TJ Sokol Postřekov 
ŠK Holoubkov 
 

KP III (12družstev): 
TJ Plzeň Košutka z.s. (3 družstva) 
SŠK Heřmanova Huť/TJ DIOSS Nýřany (2 družstva) 
ŠK Sokol Sušice 
ŠK Líně (2 družstva) 
TJ Union Plzeň 
ŠK Dvorec 
TJ Lokomotiva Plzeň 
ŠK 64 Plzeň 

 
RP: 

Všechny oddíly ŠSPK 
 

Seznam oddílů s nárokem na snížené startovné: 
Sokol Domažlice; ŠK 64 Plzeň; ŠK Dvorec; ŠK Líně; ŠK Sokol Klatovy; ŠK Tachov; SK Petřín 

Plzeň; TJ Sokol Plzeň-Letná; ŠK Garde Kaznějov 
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Příloha č. 2 - Přehled udělených pokut v soutěžním ročníku 2021/2022 
  

KP I:  
 Líně  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (1. kolo) 

Líně  200,- Kč za kontumaci, kdy hráč napsaný v sestavě k partii nedorazil 
(6. kolo) 

Letná  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (2. a 10. kolo) 

Letná  500,- Kč za člena základní sestavy (Fiala), který nesehrál předepsaný 
     počet partií (2 chybějící partie) 

Lokomotiva 0,- Kč  za neobsazení šachovnice (4. kolo) 

Lokomotiva 0,- Kč  za člena základní sestavy (Mráz), který nesehrál předepsaný 
     počet partií (2 chybějící partie) 

Tachov  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (6. a 10. kolo) 
Kdyně  750,- Kč za kontumaci, kdy hráč napsaný v sestavě k partii nedorazil 

(8., 9. a 11. kolo) 
 Petřín  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (8. kolo) 

Dvorec  500,- Kč za členy základní sestavy (Mieseber, Kůsa, Juřek, Špiřík), 
kterí nesehrál předepsaný počet partií 
(1, 1, 1 a 2 chybějící partie) 

 Domažlice 0,- Kč  za člena základní sestavy (Táborský), který nesehrál 
Předepsaný počet partií (1 chybějící partie) 

 Košutka 0,- Kč  za člena základní sestavy (Šamtora), který nesehrál 
Předepsaný počet partií (1 chybějící partie) 

 
  KP II: 

ŠK 64 Plzeň 0,- Kč  za neobsazení šachovnice (11. kolo) 
ŠK 64 Plzeň 0,- Kč  za nenastoupení k utkání (7. kolo) 
Dvorec  200,- Kč za kontumaci, kdy hráč napsaný v sestavě k partii nedorazil 

(6. kolo) 

Dvorec  0,- Kč  za člena základní sestavy (Štaif), který nesehrál předepsaný 
počet partií (1 chybějící partie) 

Kaznějov 0,- Kč  za neobsazení šachovnice (4., 5 a 9. kolo) 

Kaznějov 0,- Kč  za člena základní sestavy (Trnka), který nesehrál předepsaný 
počet partií (1 chybějící partie) 

Domažlice 100,- Kč za pozdní nahlášení výsledku utkání (9. kolo) 
 Petřín  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (6. 10. a 11. kolo) 

Líně  250,- Kč za kontumaci, kdy hráč napsaný v sestavě k partii nedorazil 
(5. kolo) 

 Přeštice 0,- Kč  za neobsazení šachovnice (3. kolo) 

Přeštice 0,- Kč  za člena základní sestavy (Hřebec), který nesehrál 
Předepsaný počet partií (1 chybějící partie) 

 
  KP III: 

Dvorec  0,- Kč  za člena základní sestavy (Sedlák), který nesehrál předepsaný 
     počet partií (1 chybějící partie) 

Košutka 0,- Kč  za členy základní sestavy (Koukolík, Konjate), kteří nesehráli 
předepsaný počet partií (2 a 1 chybějící partie) 

Košutka 225,- Kč za kontumaci, kdy hráč napsaný v sestavě k partii nedorazil 
(6. a 7. kolo) 

Košutka 0,- Kč  za neobsazení šachovnice (8. kolo) 
ŠK 64 Plzeň 0,- Kč  za neobsazení šachovnice (2. kolo) 
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Holoubkov 0,- Kč  za neobsazení šachovnice (10. kolo) 
Holoubkov 0,- Kč  za nenastoupení k utkání (9. kolo) 
Líně  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (1. kolo) 
Union  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (10. kolo) 
Union  0,- Kč  za nenastoupení k utkání (8. kolo) 
Letná  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (2. a 4. kolo) 
Letná  0,- Kč  za nenastoupení k utkání (8. kolo) 
 
 RP A: 

Červené p. 0,-Kč  za člena základní sestavy (Kubát), který nesehrál předepsaný 
předepsaný počet partií (1 chybějící partie) 

Klatovy  0,-Kč  za členy základní sestavy (Fekele, Kasík), kteří nesehráli 
předepsaný počet partií (2 a 1 chybějící partie) 

Klatovy  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (7. kolo) 

Domažlice 0,-Kč  za členy základní sestavy (Varga, Handlovský), kteří 
nesehráli předepsaný počet partií (1 a 2 chybějící partie) 

Letná  0,-Kč  za členy základní sestavy (Mundil, Ešner), kteří 
nesehráli předepsaný počet partií (2 a 1 chybějící partie) 

Letná  0,- Kč  za neobsazení šachovnice (3. a 6. kolo) 
 
  RP B: 

kozolupy 0,- Kč  za nenastoupení k utkání (3. kolo) 

Líně  0,-Kč  za členy základní sestavy (Háva, Hlinka), kteří nesehráli 
předepsaný počet partií (1 a 1 chybějící partie) 

Líně  125,- Kč za kontumaci, kdy hráč napsaný v sestavě k partii nedorazil 
6. kolo) 

Košutka 0,-Kč  za členy základní sestavy (Koukolík, Konjata), kteří nesehráli 
předepsaný počet partií (2 a 1 chybějící partie) 

HeřNýř  0,-Kč  za člena základní sestavy (Běl), který nesehrál předepsaný 
předepsaný počet partií (1 chybějící partie) 

Kaznějov 0,- Kč  za neobsazení šachovnice (1., 4. a 5. kolo) 
 
Proti uděleným pokutám je možné se odvolat dle odvolacího řádu k VV ŠSPK. 
 


