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Přebor škol v šachu
aneb

mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů

Šachový svaz České republiky

Výsledky loňského 22. ročníku - krajské kolo
Místo:
Břeclav, sál Domu školství
Termín:
23.1.2018
Technické zajištění:
TJ Tatran Poštorná

Jihomoravský šachový svaz

Kategorie A
Základní školy - 1. stupeň
1. ZŠ Kuřim Tyršova
2. ZŠ Brno Bakalovo náb.
3. ZŠ Brno Sirotkova
4. ZŠ a MŠ Milotice
5. ZŠ Kuřim Jungmannova
6. ZŠ Jana Noháče Břeclav
7. Církevní ZŠ Veselí n. M.
8. ZŠ Vyškov Na Vyhlídce
9. ZŠ a MŠ Kunštát
10. ZŠ a MŠ Dobšice
11. ZŠ Kobylí
12. ZŠ a MŠ Adamov
13. ZŠ a MŠ Brankovice
14. ZŠ a MŠ Tasovice

Kategorie B
Základní školy - 2. stupeň
Gym. tř. Kpt. Jaroše Brno
ZŠ Kuřim Tyršova
Tyrš. ZŠ Brno Kuldova
Gymnázium Hustopeče
Purkyňovo gym. Strážnice
ZŠ a MŠ TGM Zastávka
Gym. M. Lercha Brno
ZŠ Sloup
Gym. a SOŠZE Vyškov
ZŠ Rousínov
Gym. Velké Pavlovice
Gymnázium Blansko
GPOA Znojmo
ZŠ J.A.Kom. Kyjov

Kategorie C
Střední školy
Gym. tř. Kpt. Jaroše Brno
Biskupské gym. Brno
Gym. Matyáše Lercha Brno
Gym. TGM Zastávka
Purkyňovo gym. Strážnice
Gym. Velké Pavlovice
Gymnázium Blansko
Klvaňovo gym. Kyjov
Gym. a SOŠ Mikulov
SPŠ Jedovnice
Gymnázium Hustopeče
GPOA Znojmo

Přebor škol v šachu
mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů

V sále Domu školství v Břeclavi bojovalo v úterý 23. ledna 2018 o medaile a dvě postupová místa
do republikového kola 40 družstev se 183 hráči na soupiskách!
V nejmladší kategorii I. stupeň základních škol V nejmladší kategorii 1. stupeň základních škol
dosáhla na rekordní osmé zlato ZŠ Kuřim Tyršova. Těžila z kvalitní sestavy pěti vyrovnaných
borců - i náhradník dostal důvěru 4x a odměnil se trenérovi čtyřmi body. Stříbrná ZŠ Bakalovo
nábřeží měla podobně vyrovnanou sestavu a může hrát důstojnou roli i v celostátním kole.

Propozice
Jihomoravského krajského kola

Kategorii II. stupeň základních škol nastoupilo brněnské Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše ve stejné
sestavě jako loni a neochvějně dokráčelo k obhajobě krajského titulu. Tým bez slabin je
pravděpodobně nejžhavějším jihomoravským želízkem v boji o republikové medaile. Jedinou
horkou chvilku připravila vítězům stříbrná ZŠ Kuřim Tyršova ve třetím kole.
V nejstarší kategorii středoškoláků je už léta jasným favoritem Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše v
Brně, ale každý rok ho někdo prožene. Letos se o prohánění staralo Biskupské gymnázium Brno.
Byť vzájemný zápas s Biskupským gymnáziem Jaroška vyhrála 2,5 : 1,5, po celou soutěž měly oba
týmy stejný počet bodů nebo se lišily o pouhý půlbod. Podrobněji na stránkách Jihomoravského
šachového svazu.

Břeclav
29. 1. 2019
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Rozpis Přeboru škol v šachu

Přihlášky:

Na adresu ředitele turnaje nejpozději do 15. ledna 2018.
Přihláška musí být potvrzena ředitelstvím školy.

Jízdné:

Jízdné hradí vysílající škola.

Všeobecná ustanovení

Startovné:

200Kč za družstvo.

Pořadatel:

Šachový oddíl TJ Tatran Poštorná z pověření Jihomoravského šachového svazu.

Technická ustanovení

Termín:

Úterý 29. ledna 2019.

Časový rozvrh:

08,00 - 08,50 prezence, losování
09,00 - 15,00 1.-7. kolo
15,05 - 15,15 vyhlášení vítězů, předání cen

mistrovství ČR čtyřčlenných školních týmů pro školní rok 2018/2019

Jihomoravské krajské kolo

Místo konání:

Družstvo tvoří 4 hráči a maximálně dva náhradníci. Hráči
nastupují vždy v pořadí uvedeném na soupisce.

Hrací systém:

Švýcarský systém na 7 kol nebo systém každý s každým.

Hrací tempo:

2x20 minut na partii bez zapisování. Ve výjimečných
případech (výrazné zpoždění příjezdu hromadných
dopravních prostředků, hrací systém každý s každým při
počtu startujících 9-10) má pořadatel právo stanovit tempo
2x15 minut pro počáteční, případně i všechna kola turnaje.

Pravidla:

Hraje se podle Pravidel šachu FIDE s aplikací směrnice III
čl 5. Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut soupeři,
partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení
třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii.

Ratingování:

Turnaje budou započteny na LOK v rapid šachu.

Hrací materiál:

Každé družstvo v kategorii 2. stupeň ZŠ a střední školy
přiveze dvě šachové soupravy turnajové velikosti a dvoje
jdoucí šachové hodiny. Pro kategorii 1. stupeň ZŠ zajistí
materiál pořadatel.

Hodnocení:

O pořadí družstev rozhoduje postupně:
a) počet olympijských bodů (celkové skóre)
b) Buchholz
c) Sonneborn-Berger
d) lepší individuální výsledek na 1. šachovnici

Postup:

První dvě družstva v každé kategorii postupují do
celostátního kola. To je dvoudenní a proběhne pro všechny
kategorie v červnu 2019 (bude upřesněno). Družstva startují
na vlastní náklady.

Břeclav, sál Domu školství, ulice 17. listopadu 1a. Dům
školství je vzdálen 10 minut chůze od nádraží ČD i ČSAD.

Ředitel turnaje: David Ciprys, Mahenova 1, 690 02 Břeclav
 602 526 765, mail: david.ciprys@tiscali.cz
Právo účasti:

Družstva postupující z okresních kol jihomoravského kraje.

Kategorie:

Kategorie A: žáci a žákyně 1. - 5. tříd
Kategorie B: žáci a žákyně 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných
ročníků víceletých gymnázií
Kategorie C: žáci a žákyně středních škol.
Všichni hráči musí být žáky téže školy. V kategoriích A a B
nemohou startovat žáci vyšších ročníků. Týmy v kategoriích
B a C mohou být doplněny žáky mladšími. Každý hráč může
hrát pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Soupiska:

Složení
družstva:

Předběžnou soupisku zašlou družstva společně s přihláškou,
definitivní soupisku odevzdají při prezenci. Soupiska musí
obsahovat jména a příjmení hráčů, data narození a šachovou
výkonnost (výkonnostní třída příp. ELO). Hráči jsou
seřazeni podle výkonnosti. Hráč musí být na soupisce
nasazen tak, aby jeho ELO nebylo o více než 300 bodů nižší
než kteréhokoliv hráče na soupisce pod ním (3.VT=1250,
4.VT=1100, 5.VT=1000). Šachový svaz České republiky
garantuje, že osobní údaje budou použity výhradně pro
účely evidence a kontroly celkového počtu účastníků.

V Břeclavi, 7.11.2018, David Ciprys, ředitel soutěže

