
Krajský přebor družstev 

mladších žáků 2019 

 

Pořadatel: Karlovarský šachklub Tietz z.s. 

Řídící orgán: komise mládeže KŠSKV  

Termín: sobota 2. března 2019 

Místo: školní jídelna Základní školy Karlovy Vary, Krušnohorská 11 

Ředitel turnaje: Miloš Hüttner (email: milos.hutt@gmail.cz, mobil: 776 578 335) 

Rozhodčí: Miloš Hüttner  

Právo účasti: družstva z karlovarského kraje 

Přihlášky: v předběžné formě do čtvrtka 28. února 2019 (pouze údaj kolik družstev 

přihlašujete), podrobné soupisky až na místě před zahájením turnaje. 

Startovné: 250 Kč na družstvo 

Družstvo: družstvo na zápas tvoří 5 hráčů, kteří splňují tyto podmínky: 

 a) 3 hráči narozeni 1. 1. 2007 a mladší 

 b) 1 hráč narozen 1. 1. 2010 a mladší 

 c) 1 dívka narozena 1. 1. 2007 a mladší 

 d) nelze sloučit hráče uvedené v b) a c) na jednu šachovnici 

 e) v každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč nebo cizinec 

Předpis: Hraje se podle aktuálních pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel šachu ŠSČR pro 

rapid a bleskový šach a Soutěžního řádu ŠSČR. Čekací doba na partii je 15 minut. 

Soutěž bude započítána na národní rapid LOK. 

Tempo hry: 2 x 25 min + 10 sekund na tah bez povinného zápisu 

Systém: Podle počtu přihlášených družstev. Do 4 týmů - každý s každým dvakrát. Do 8 týmů 

- každý s každým jednou. Více jak 8 týmů - švýcarským systémem. 

Hodnocení výsledků: Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za 

remízu). Pomocná hodnocení:  

1) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]).  

2) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání.  

3) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná.  

4) výsledky proti vítěznému družstvu, dále druhému, příp. dalšímu družstvu v pořadí 

5) los. 

Ceny: Organizátor garantuje pohár pro vítěze KP, medaile a diplomy pro tři nejlepší 

družstva a ceny pro nejlepší hráče na jednotlivých šachovnicích. 



Postup: Vítězné družstvo postupuje na MČR, které se uskuteční od 14. 6. do 16. 6. 2019 ve 

Varnsdorfu 

Časový plán: Prezentace: 9:00 – 9:30 hod. 

 Zahájení:  9:45 hod. 

 Vyhodnocení: 16:30 – 17:00 hod. 

 Ukončení:  cca 17:00 hod. 

Další pokyny: Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let, která za své 

svěřence zodpovídá. 

 Každé družstvo startuje na vlastní náklady. 

 Každé družstvo přiveze 3 kompletní šachové soupravy vč. funkčních hodin 

 Turnaje se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní šachisté. 

Náležitosti soupisky:  Název družstva. U všech hráčů musí být uvedeno jméno, 

příjmení, ročník narození, ELO/VT. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby 

jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený 

na soupisce pod ním a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč 

nasazený na soupisce nad ním. Soupiska smí obsahovat maximálně 7 hráčů (medaile 

na místě pouze pro 5 hráčů, případný zbytek s dvoutýdenním odstupem). 

 Bufet ve formě drobného občerstvení (párky, pití, sušenky) bude zajištěn. 

Mapa: Vstup do jídelny bude možný pouze zadním vchodem, tak jak je označeno na 

mapce. V dosahu je zastávka MHD a vlakové nádraží. Pro odstavení vozidla 

využijte parkoviště poblíž panelového domu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Turnaj vznikl za podpory ZŠ Karlovy Vary - Krušnohorská, KŠS Karlovy Vary, města Karlovy Vary, 

Karlovarského kraje – živý kraj, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Děkujeme. 

 


