
Krajský přebor družstev mladších žáků v rapidšachu 

Zastávka, 28. 3. 2015 
 

1. Pořadatel: Šachy Zastávka 

2. Řídící orgán: Komise mládeže JmŠS 

3. Ředitel turnaje: Aleš Dumek 

4. Hlavní rozhodčí: Miroslav Hurta 

5. Termín: sobota 28. 3. 2015 

6. Startovné: 60,- Kč za družstvo 

7. Místo konání: Dělnický dům Zastávka, Babická 139 

8. Přihlášky: do 21. 3. 2015 na adresu ales.dumek@seznam.cz, tel. 602 355 051 

9. Systém soutěže: Švýcarský systém na 7 kol, tempo 2x15 min. bez zápisu partie. Při účasti 10 

družstev a méně bude hrací systém změněn na každý s každým s tempem 2x15 minut.  

10. Předpis soutěže: Hraje se podle Soutěžního řádu ŠSČR a platných Pravidel FIDE bez aplikace 

přílohy G4. Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut soupeři, partie bude prohlášena za 

prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. Soutěž bude 

započítána na národní rapid LOK. 

11. Hodnocení výsledků: 

a) Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu, 0 za 

prohru).  

b) Pomocná hodnocení: 1. Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint), 2. počet 

partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]), 3. střední Buchholz 

z partiových bodů, 4. Buchholz z partiových bodů, 5. los.  

c) Při rovnosti bodů v systému každý s každým rozhoduje o pořadí: 1. skóre (partiové body), 

2. vyhrané partie, 3. Sonneborn-Berger (se skutečnými body), 4. lepší individuální výsledek 

postupně na 1 až 6. šachovnici, 5. los 

12. Právo účasti: Všechna řádně přihlášená oddílů Jihomoravského kraje, které jsou registrovány 

v ŠSČR.  

13. Složení družstva: 

a) Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. 

b) Ke každému zápasu musí nastoupit čtyři chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2003 a mladší, 

jeden chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2006 a mladší a jedna dívka narozena 1. 1. 2003 

a mladší. 

c) Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let. 

d) V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč (povolení mateřského oddílu 

k hostování nutno předložit se soupiskou) nebo cizinec. 

e) Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky. Družstvo, jež má 

v sestavě hráče, jenž není registrovaný v ŠSČR, hraje bez práva postupu.  

14. Soupiska: Bude odevzdána na místě při prezenci. Na soupisce může být až deset hráčů, přičemž 

hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než 

ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním a aby nebylo o více než 300 bodů 

vyšší než ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. Pod pojmem ELO ČR rozumíme 

hodnotu rapid ELO hráče, není-li, pak hodnotu ELO ČR hráče v praktickém šachu. U hráčů bez 

ELO budou za ELO ČR dosazeny hodnoty dle klasifikačního řádu, tedy za 3. VT 1250, za 4. VT 

1100 a za 5. VT 1000. Výše VT se bude brát výhradně z databáze ŠSČR.  

15. Materiál: Každé družstvo přiveze s sebou funkční šachový soutěžní materiál (3 soupravy,  

3 hodiny).  

16. Časový rozpis turnaje:  

 09.15 - 09.30 Prezence  

 09.30 – 13.50 Vlastní průběh turnaje  

 14.00 – 14.15 Vyhlášení výsledků a předání cen  

17. Postupy: nejlepší dvě družstva postupují na Mistrovství ČR 2015  

18. Občerstvení: bude zajištěno 

 

 
 

 

http://www.mapy.cz/zakladni?x=16.3622043&y=49.1870887&z=15&source=firm&id=564045
http://www.zastavka.cz/
http://sachy.zastavka.cz/
http://www.cechiezastavka.cz/

