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Jihomoravský šachový svaz, Zámečnická 2, 601 73 Brno
http://www.chess.cz/kraje/jmss/
Jihomoravský krajský přebor I. třídy 2010/2011
Úvodní zpráva

Losování soutěže proběhlo v sobotu 18.9.2010 v Brně za účasti zástupců všech družstev. Nejdůležitější informace z losovací schůze jsou následující.
1.	Do soutěže se v řádném termínu a se všemi náležitostmi přihlásilo všech 12 oprávněných účastníků.
2.	Změna Soutěžního řádu schválená VV ŠSČR 13.9.2010 v čl. 2.6.1. zesiluje požadavek na registraci hráčů explicitním uvedením povinnosti „mít aktivní členství“. Proto prosím nezapomeňte zaregistrovat všechny hráče na soupiskách (tj. zaslat seznam a zaplatit příspěvek ŠSČR včetně jeho krajské složky) i pro rok 2011, a to už k termínu 1.2.2011! O posunutí termínu z dosavadního 1. března na 1. únor rozhodla letošní konference ŠSČŘ, aby při schvalování rozpočtu už byla známa reálná čísla vybraných příspěvků.
3.	Soutěžní řád se změnil i v čl. 5.3.3. Stejné zůstává hlavní hodnocení - 3 body za vítězství, 1 za remízu a 0 za prohru, ale mění se pořadí pomocných kritérií. Jako první pomocné kritérium se po několika letech opět vrací skóre, počet výher se přesunuje na druhé místo. Třetím kritériem zůstává výsledek vzájemného utkání.
4.	Soutěž bude započtena na ELO FIDE souhrnně za celou sezónu. Celá soutěž se hraje s ELO FIDE k 1.9.2010 a započtena bude najednou na nejbližší listinu. Z 96 hráčů základních sestav má FIDE ELO 93 hráčů (v minulých letech 84, 82, 74, 73), což je 97%. Dále má FIDE ELO 39 náhradníků (v minulých letech 31, 18, 13, 14).
5.	Stejně jako loni může vyslat předseda STK JmŠS delegáta utkání (viz Rozpis soutěží). Upozorňuji, že jakékoliv změny v termínu, místu a čase utkání oproti údajům uvedeným v úvodní zprávě nebo zpravodajích jsou možné jen se souhlasem vedoucího soutěže.
6.	Opět bude všemi šachovými svazy kladen důraz na činnost rozhodčích, kteří jsou hlavním garantem regulérního průběhu utkání. V souladu se Statutem rozhodčích ŠSČR mohou v KP I. pískat výhradně rozhodčí II. a vyšších tříd. 
7.	V souladu s rozpisem soutěže je domácí družstvo povinno ihned po skončení zápasu, nejpozději však do 17,00 hodin nahlásit vedoucímu soutěže výsledek zápasu včetně výsledků jednotlivých partií. Originály zápisů o utkání je družstvo povinno archivovat po dobu 6 měsíců od skončení soutěže (vydání závěrečné zprávy). Hlášení může proběhnout:
-	mailem s uvedením dalších podstatných údajů ze zápisu o utkání (jméno rozhodčího, případné záznamy o utkání apod.) na adresu david.ciprys@tiscali.cz
-	standardní SMS (viz dále) na telefonní číslo 602 526 765; v tomto případě je nutno nejpozději první pracovní den po utkání zaslat zápis mailovou poštou (pro kontrolu).
8.	Standardní SMS pro účely hlášení výsledků má tvar: a b-c xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz, kde a je číslo zápasu dle schurigových tabulek (je uvedeno v excelové příloze Rozlosování soutěže), b-c je výsledek zápasu, x je pořadové číslo hráče domácích na soupisce družstva, y je pořadové číslo hráče hostů na soupisce družstva a z je výsledek partie (1 – výhra domácího hráče, 0 – výhra hostů, R – remíza). Na konci je vždy nutno doplnit jméno rozhodčího. Pokud byla partie kontumována, přidá se ještě index k (příklad pro zápas č.1 ŠK 64 Brno – Lokomotiva Brno B: 1 4-4 110 220 34R 680 7101k 10111 11121 1213R, R:Kasparov).
9.	Převod partií do elektronické formy je možný jakýmkoliv vhodným programovým produktem. Posílat partie je nejlépe v textovém formátu PGN, který je přehledný a čitelný pro všechny běžné databázové systémy. Pokud někdo nevlastní licenci programu pro zápis partií (Chessbase, Fritz apod.), najde tipy na volně stažení jednoduchých programů na rozhodcovském fóru ŠSČR. Všechny údaje se zadávají bez diakritiky. V kolonkách white a black uveďte nejdříve příjmení, pak jméno. V kolonce tournament uveďte zkrácený název soutěže a identifikaci zápasu v tomto tvaru: Jm KP I 09-10 Adamov-Rosice. V kolonce round uveďte číslo zápasu dle úvodní zprávy, v kolonce subround číslo šachovnice (to pak umožňuje jednoduché třídění partií). Nezapomeňte vyplnit i ELO (FIDE, pouze pokud hráč FIDE ELO nemá, tak české ELO) obou hráčů, výsledek partie a rok, měsíc a den konání zápasu. Partie zasílá domácí družstvo vedoucímu soutěže nejpozději do 7 dnů po zápase.
10.	Zprávy z jednotlivých kol příp. další relevantní informace budou zasílány na mailové adresy uvedené v bodě Adresář kapitánů. Tyto adresy jsou považovány za oficiální schránky oddílů. Dále je možno zasílat zprávy i na další adresy určené oddílem. Pokud družstva odešlou výsledky zápasů do 17,00 hodin, bude zpráva z kola odeslána do 18,30 hodin.
11.	Aktuální zpravodajství o soutěžích na internetu by mělo být velmi podobné tomu z loňské sezóny. Současně s odesláním zpravodajů mailem bude zpravodaj umístěn k prohlížení i stažení na webu JmŠS www.chess.cz/kraje/jmss, kde se zpravidla objeví i krátký komentář, k němuž mohou svými zprávami nebo fotografiemi přispět i samotná družstva. Výsledky budou k dispozici spolu ostatními soutěžemi i na webu ŠSČR www.chess.cz. 
12.	Prosím nezapomeňte na povinnost domácího družstva mít k dispozici český návod na obsluhu digitálních hodin a zajistit osobu, která bude schopna hodiny nastavit a upravovat čas dle pokynů rozhodčího. Návod naleznete zde http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/kr/2008/Minimanual-Dig.hodiny.pdf" http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/kr/2008/Minimanual-Dig.hodiny.pdf 


Adresář kapitánů a organizačních pracovníků (v pořadí dle čísel losu)
	1.	ŠK 64 Brno
		Kapitán: Spodný Josef, Václavská 3, 603 00 Brno	TM: 731 868 991
		Zástupce: Binder Jaroslav, Tererova 3, 612 00 Brno									TM: 728 308 040
		Organizační pracovník: Platovský Jiří													TM: 603 417 026
		mail: info@epservis.cz
	2.	ŠK Lokomotiva Brno C
		Kapitán: Šípek Michal, Zeleného 21, 616 00 Brno									TM: 602 822 769
		mail: sipek@nliskovec.brno.cz" sipek@nliskovec.brno.cz 
		Zástupce: Šípek Oldřich, Klobouček 2a, Brno
		Další kontakt: Vachek Jiří																TM: 604 565 353
	3.	ŠK Lokomotiva Brno D
		Kapitán: Lamser Tomáš	, Velkopavlovická 12, 628 00 Brno – Vinohrady			TM: 775 211 609
		mail: laserr@centrum.cz
		Zástupce: Kratochvíl Karel
		Další kontakt: Vachek Jiří																TM: 604 565 353
	4.	ŠK Duras BVK – Královo Pole C
   	Kapitán: Hyrš Martin, Bieblova 7, 613 00 Brno	TM: 721 164 674
		mail: hyrs.martin1@seznam.cz" hyrs.martin1@seznam.cz 
		Zástupce: Fuchs Luděk, Studená 24, 638 00 Brno	TM: 724 488 301
		mail: lfuchs@centrum.cz" lfuchs@centrum.cz 
	5.	TJ Znojmo
		Kapitán: Dvořák Libor, Pontassievská 4, 669 02 Znojmo	TB: 515 226 633, TM: 736 631 271
		mail: libor.dvorak@zn.mpsv.cz" libor.dvorak@zn.mpsv.cz															
		Zástupce:  Kavan Zdeněk, U Domoviny 1, 66902 Znojmo	TM: 737 615 599
		mail: zkavan@atlas.cz
	6.	ŠK KME-DDM Kuřim
		Kapitán: Majer Jiří st., Na Královkách 933, 664 34 Kuřim	TM: 607 449 736
		mail: mjs2010@seznam.cz 
		Zástupce: Horák Bronislav, Havlíčkova 441, 664 34 Kuřim	TM: 777 564 399
		mail: horak.bronislav@volny.cz" horak.bronislav@volny.cz
	7.	ŠK Bystrc Oilers
		Kapitán: Řehůřek Jiří, Kuršova 10, Brno	TM: 777 744 401
		mail: petria@seznam.cz
		Zástupce: Janda Luboš																	TM: 602 724 513
		mail: janda.l@volny.cz
	8.	Orel Ořechov
		Kapitán: Kubíček Pavel, Kout 13, 664 44 Ořechov	TM: 603 873 522
		mail: kubicek.pavel@volny.cz
	9.	ŠK Garde Lipovec
   	Kapitán: Pisk Petr, Kvapilova 5, 616 00 Brno	TM: 731 465 344
		mail: petr.pisk@centrum.cz" petr.pisk@centrum.cz
		Zástupce: Chládek Vlastimil 	TM: 602 501 962
		mail: chladek@dsbrno.cz" chladek@dsbrno.cz
		Organizační pracovník: Ševčík Luboš, Lipovec 80, 679 15	TM: 732 889 441
		mail: lubos33sevcik@seznam.cz
	10.	TJ Podlužan Prušánky
		Kapitán: Dryšl Radek, Cacardov 420, 696 21 Prušánky	TM: 604 111 832
		mail: dryslr@" dryslr@post.cz
		Další kontakt: Kocáb Jan		TM: 721 659 811
	11.	TJ Sokol Bzenec
		Kapitán: Sochna Dušan, Průmyslová 1422, 696 85 Moravský Písek	TM: 602 779 538
		mail: zivotni.prostredi@bzenec.cz" zivotni.prostredi@bzenec.cz 
		Zástupce: Klenner Richard, nám. Svobody 80, 696 81 Bzenec	TM: 605 803 626
		mail: rikle@seznam.cz" rikle@seznam.cz
	12.	ŠK Lokomotiva Brno B
		Kapitán: Veselý Jaromír, Bieblova 18, 613 00 Brno- Černá Pole					TM: 731 561 662
		mail: jaromir.vesely57@centrum.cz" jaromir.vesely57@centrum.cz 
		Další kontakt: Vachek Jiří																TM: 604 565 353

		Vedoucí soutěže: Ciprys David, Mahenova 1, 690 02 Břeclav	TM: 602 526 765
		mail: david.ciprys@tiscali.cz	 

Hrací místnosti (v pořadí dle čísel losu)
	1.	ŠK 64 Brno
Jihomoravské krajské sdružení ČSTV, Zámečnická 2 – 1. poschodí
	2.	ŠK Lokomotiva Brno C
		Dvorní trakt ZŠ Staňkova, Brno, vchod z ulice Rybníček
	3.	ŠK Lokomotiva Brno D
		Dvorní trakt ZŠ Staňkova, Brno, vchod z ulice Rybníček
	4.	ŠK Duras BVK – Královo Pole C
Sportovní hala Vodova 108, Brno – Královo Pole
	5.	TJ Znojmo
Sportovní hala TJ Znojmo, F.-J. Curie 5, Znojmo (vedle Sokolovny)
	6.	ŠK KME-DDM Kuřim
		DDM Kuřim, Jungmannova 1083 (u ZŠ Jungmannova, naproti Služba škole)
	7.	ŠK Bystrc Oilers
		Objekt SBD Průkopník Brno – Bystrc, Foltýnova 1
	8.	Orel Ořechov
Orlovna Ořechov
	9.	ŠK Garde Lipovec
		Dům služeb v Lipovci (vedle Obecního úřadu), spolková místnost – 1. patro
	10.	TJ Podlužan Prušánky
		Klubovna pod DPS (u obecního úřadu)
	11.	TJ Sokol Bzenec
		Sokolovna Bzenec, Horní náměstí 18, 1. patro
	12.	ŠK Lokomotiva Brno B
		Dvorní trakt ZŠ Staňkova, Brno, vchod z ulice Rybníček


V Břeclavi, 20.9.2010

David Ciprys
vedoucí soutěže


