
ROZPIS SOUTĚŽE
Krajský přebor družstev mládeže 2015/2016

1.Pořadatel
1.1. Jihomoravský šachový svaz
2.Řídící orgán
2.1. Soutěž řídí Komise mládeže Jihomoravského šachového svazu.
3. Vedoucí soutěže
3.1. Miroslav Hurta, 664 61 Rajhrad, Dobrovského 592, tel. 724 819 550, 547 229 510 
       e-mail: mhurta@volny.cz
4. Termíny srazů:
4.1. 7.11.2015, 9.1.2016,  19. 3. 2016
5. Právo účasti
5.1. Družstva oddílů registrovaných u Jihomoravského šachového svazu. Dále družstva 
Slovenské republiky bez možnosti postupu. 
6. Losování
6.1. Konání losovacích schůzí se nepředpokládá.
6.2. Vylosování provede vedoucí soutěže (předpokládají se 3 utkání za den).
7. Přihlášky
7.1. Elektronickou poštou na adresu vedoucího soutěže (viz bod 3.1. tohoto rozpisu) 
do 24. října 2015. Vedoucí soutěže musí obratem potvrdit příjem přihlášky.
8.Startovné
Do 24. října musí každé družstvo uhradit startovné ve výši 200,- Kč na účet JmŠS číslo 
2700140505/2010. Při platbě je nutno uvést variabilní symbol podle přílohy směrnice o 
hospodaření ŠSČR.
9.Náklady
8.1. Náklady spojené s účastí v soutěži si oddíly hradí samy.
8.2. Náklady na hrací místnost, partiáře a rozhodčího hradí pořadatel srazu.
10. Složení družstva
10.1. Základní část
10.1.1. Družstvo pro zápas tvoří pět hráčů.
10.1.2. Ke každému zápasu musí nastoupit
10.1.2.1. 3 chlapci (dívky) narozeni(y) 1.1.2000 a mladší.
10.1.2.2. 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1.1.2003 a mladší.
10.1.2.3. 1 dívka narozena 1.1.2000 a mladší nebo 1 chlapec narozen 1.1.2005 a mladší.
10.1.3. Nelze sloučit hráče uvedené v bodech 10.1.2.2. a 10.1.2.3. na jednu šachovnici.
10.1.4. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.
10.1.5. V každém zápase smí nastoupit za 1 družstvo nejvýše jeden hostující nebo volný hráč 
nebo cizinec.Toto ustanovení se netýká družstev ze Slovenské republiky.
11. Předpis
11.1. Hraje se podle platných pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.
11.2. Zápis partie je povinný, zapisovat nemusí žáci prvních tříd a předškoláci. Nezapisujícím 
hráčům se krátí čas o 10 minut
11.3. Čekací doba se stanovuje 1 hodina od stanoveného začátku utkání.
11.4. V soutěži bude aplikována příloha G4 Pravidel FIDE.
12. Systém soutěže dle počtu  družstev
12.1. Soutěž se bude hrát švýcarským systémem na 9 kol s tím, že 7.11. se první tři kola 
odehrají ve skupinách rozdělených podle dopravní dostupnosti.
12.2. Další utkání 9.1. a 19.3. se odehrají na jednom místě formou společného srazu všech 
družstev. 



12.3. Soutěž bude řízena losovacím programem Swiss-manager.
13. Postupy a sestupy
13.1. Vítěz postupuje do I. ligy mládeže
13.3. Ze soutěže se nesestupuje.
14. Hodnocení výsledků
14.1. Je dáno platným Soutěžním řádem ŠSČR.
14.2. Pokud platná kriteria nerozhodnou, získávají družstva společné pořadí. V případě, že by
se takto dělilo první místo, rozhodne o případném postupu do I.ligy nový vzájemný zápas.
15. Soupisky
15.1. Odevzdání soupisky
15.1.1. Soupisku zašle každé družstvo emailem v editovaném formátu (např. Word, Excel)
vedoucímu skupiny do 5.11.2015 18:00. Vedoucí soutěže musí obratem potvrdit příjem 
soupisky.
15.2. Náležitosti soupisky
15.2.1. Označení soutěže, pro kterou je určena.
15.2.2. Přesný název družstva
15.2.3. Jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva.
15.2.4. U všech hráčů musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, aktuální ELO ČR
(pokud hráč nemá ELO ČR uvede se VT), evidenční číslo LOK.
15.2.5. Soupiska smí obsahovat maximálně 20 hráčů.
15.2.6. Počet hostů a volných hráčů na soupisce je libovolný.
15.2.7. Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, volní hráči a hosté.
15.3. Doplňující informace k soupiskám
15.3.1. Povolení k hostování od mateřského oddílu je povinnost předložit současně se
soupiskou.
15.3.2. Soupisky pro základní část lze doplňovat, a to takto:
15.3.2.1. do 30.11.2015 na kterékoli místo soupisky. Takto doplněná soupiska je platná od 
1.1.2016. 
15.3.2.2. po celou dobu soutěže, ale jen na konec soupisky. Žádost o doplnění soupisky je 
nutno odeslat vedoucímu soutěže nejpozději 14 dní před datem aktuálního srazu. Ten 
zkontroluje registraci daného hráče a správnost údajů a ještě před aktuálním srazem uveřejní 
doplnění soupisky ve zpravodaji, čímž doplněná soupiska nabude okamžité platnosti.
15.3.3. Ze soupisky nelze nikoho vyškrtnout.
16. Tempo hry
16.1. 2 x 60 minut na celou partii.
17. Časový plán
17.1. Začátky jednotlivých utkání stanoví vedoucí soutěže tak, aby hostující družstva mohla 
využít rozumných spojů veřejnou dopravou.
17.2. O místě konání a začátku jednotlivých utkání se musí všechna dotčená družstva
dozvědět nejpozději dva týdny před termínem jejich konání.
18. Zpravodajství
18.1. Povinnosti pořadatele srazu
18.1.1. Nahlásit výsledek utkání (všech zápasů sehraných v rámci srazu včetně výsledků na
jednotlivých šachovnicích) buď formou SMS zprávy nebo e-mailem tak, aby se příslušný
vedoucí dozvěděl všechny potřebné informace nejpozději do 20. hodin hracího dne.
18.1.2. Originály zápisů o utkání archivovat pro případ reklamace nejméně do 30.6.2016.
18.2. Povinnosti vedoucího soutěže
18.2.1. Zadávat výsledky do 22.hodiny hracího dne srazu na internetové stránky ŠSČR.
18.2.2. Rozesílat do 1 dne zpravodaje na e-mailové adresy uvedené vedoucími jednotlivých
družstev (může jich být i více).



18.2.3. Do 6 dnů uveřejnit článek o každém srazu na webové stránky JmŠS.
19. Rozhodčí
19.1. Zajišťuje pořadatel srazu (vedoucí domácího družstva) z řad kvalifikovaných
rozhodčích z místa konání nebo nejbližšího okolí, případně jím může být vedoucí družstva
uvedeného v rozpise jako domácí.
19.2. V případě nemožnosti zajistit kvalifikované vedení utkání či srazu požádá pořadatel
srazu o pomoc řídící orgán.
19.3. Řídící orgán má právo podle své úvahy rozhodčího nominovat a družstva pak nemají
právo takto nominovaného rozhodčího odmítnout.
20. Námitky
20.1. Provádí se podle platného Odvolacího řádu ŠSČR.
20.2. Námitku je třeba doložit vkladem 500,- Kč na účet JmŠS. Vklad bude vrácen, pokud 
bude námitce alespoň částečně vyhověno.
20.3. Řídící orgán může námitkové řízení vyvolat také z vlastního podnětu, pokud je důvodné
podezření z porušení regulérnosti soutěže.
21. Pokuty 
21.1. Nenastoupení družstva k zápasu 500,- Kč dokud není ze soutěže vyloučeno.
21.2. Za pozdě odeslanou přihlášku či soupisku 100,- Kč.
21.3. Včasné nenahlášení výsledku utkání e-mailem, SMS apod. 100,- Kč.
21.4. Za kontumaci čtyř partií v celé soutěži 200,- Kč.
21.5. Za kontumaci páté a každé další partie v celé soutěži 100,- Kč.
21.6. Pokuty uděluje a závažnost důvodu posuzuje vždy vedoucí soutěže.
21.7. Pokuta musí být zaplacena do 20.7.2016.
21.8. Bez zaplacení pokuty nebude do soutěží řízených JmŠS přijato žádné družstvo
příslušného oddílu.
22.Ratingování
22.1. Výsledky budou zaslány na LOK ČR.
22.2. Vedoucí soutěže zodpovídá za včasné zaslání výsledků soutěží k zápočtu na LOK ČR
tak, aby mohly být započítány k 5.5.2016.
23.Doping
23.1. Družstva jsou povinna respektovat platné antidopingové směrnice.
24. Různé
24.1. K utkání musí družstvo nastoupit minimálně se třemi hráči.
24.2. Každý hráč je povinen na vyžádání rozhodčího prokázat svou totožnost
24.3. V případě, že se družstvo nemůže z naléhavých důvodů určitého zápasu zúčastnit a
souhlasí-li s tím jeho soupeř, může se zápas odehrát v jiném termínu, nejpozději však jeden
týden před termínem dalšího srazu. Takovéto družstvo má povinnost oznámit požadavek na
tuto změnu dopředu vedoucímu soutěže.
24.4. Hrací materiál zajišťuje pořadatel srazu (vedoucí domácího družstva). V případě potřeby
má právo vyzvat v pozvánce na příslušný sraz každé zúčastněné družstvo, aby si přivezlo ke
svým zápasům vlastní šachový materiál (troje hodiny, šachy, plátna)
24.5. Náhradní šachový materiál, partiáře a zápisy však zajišťuje pořadatel srazu vždy.
24.6. Další povinnosti pořadatelů jednotlivých srazů může určit řídící orgán.
24.7. K výkladu ustanovení těchto propozic a řešení případných sporů je oprávněn řídící
orgán.
25. Závěrečná ustanovení
25.1. Tento rozpis byl vydán dne 20.9.2015.
                                                                                                   Miroslav Hurta,
                                                                                                  vedoucí soutěže



Jihomoravský šachový svaz – komise mládeže

P Ř I H L Á Š K A
Přihlašujeme do Krajského přeboru družstev mládeže 2015/2016 v šachu oprávněné 
družstvo našeho oddílu, klubu.
Jsme seznámeni a souhlasíme s Rozpisem soutěže a zavazujeme se uhradit veškeré náklady s 
účastí v soutěži spojené a soutěž řádně dohrát.

1. Název družstva:____________________________________________________________

2. Zřizovatel (TJ, SK ap.):______________________________________________________
adresa:_________________________________________IČ:_________

bankovní spojení:_____________________________________________

3. Adresa hrací místnosti:_______________________________________________________

4. Vedoucí:______________________tel: _______________nebo______________

adresa:______________________________________PSČ:______________

e-mail:____________________________________________________

5. Zástupce:_____________________________tel: _______________nebo______________

adresa:______________________________________PSČ:______________

e-mail:____________________________________________________

6. Jsme – nejsme*) schopni uspořádat 7.11. utkání (soustředění) maximálně pro ___ družstev.

       ....................................                                                                 ...................................
               předseda oddílu                                                                            zřizovatel **)

*) Nehodící se škrtněte!
**) Nemusí být uvedeno, je-li oddíl samostatným právním subjektem!


