
Jihomoravský šachový svaz, Hybešova 119, 664 17 Tetčice http://www.jmss.chess.cz

KP družstev mládeže 2016/2017, úvodní zpravodaj 

Přihlášená družstva: 
ŠK DURAS BVK Královo Pole „B“
Kvasaco Vacenovice
SK Baník Ratíškovice
SK Vyškov
Šachy Zastávka
ŠK Lokomotiva Brno „C“
ŠK Lokomotiva Brno „D“
ŠK Veselí nad Moravou

ŠK Lokomotiva Brno „E“
ŠK Rozrazil Brno „A“
ŠK Rozrazil Brno „B“
ŠK Kuřim „C“
ŠK Kuřim „D“
ŠK Kuřim „E“
ŠK Kuřim „F“
Moravská Slavia Brno

Termíny srazů: 5.11.2016 (Brno a Ratíškovice), 14.1.2017 (Zastávka),  4. 3. 2017 (Vyškov).

Začátky kol: obecně jsem nastavil začátky kol na 10:00, 12:00 a 14:30 (předpokládá se, že po druhém kole bude 
malá pauza na občerstvení či oběd). Vše však záleží na okolnostech (jestliže někdo dohraje až v 11:59, těžko 
zasedne ve 12:00 k partii, ale bude potřebovat nejméně 15 minut oddech) a na dohodě jednotlivých vedoucích.

Rozlosování: V souladu s rozpisem soutěže je upraveno podle dojezdových vzdáleností, a to takto:

Skupina A Skupina B
Jídelna ZŠ Ratíškovice (přezůvky s sebou) Kuřim
1. Sportovní klub Vyškov 1. ŠK Kuřim C
2. Kvasaco Vacenovice 2. ŠK Kuřim D
3. SK Baník Ratíškovice 3. ŠK Kuřim E
4. ŠK Veselí nad Moravou 4. ŠK Kuřim F

Skupina C Skupina D
Hrací místnost Lokomotivy Brno, dvůr ZŠ Staňkova Hrací místnost Durasu Brno, Vodova ulice
ŠK Lokomotiva Brno „C“ ŠK DURAS BVK Královo Pole „B“
ŠK Lokomotiva Brno „D“ ŠK Rozrazil Brno „A“
ŠK Lokomotiva Brno „E“ ŠK Rozrazil Brno „B“
Moravská Slavia Brno Šachy Zastávka

Tyto skupiny odehrají první tři kola systémem každý s každým. Na začátku se budou losovat čísla od 1 do 4 a kola 
se odehrají podle Schurigových tabulek. Hlášení výsledků utkání pořadatelů srazů podají na můj mail do 20.00.

Rozhodčími jsou vedoucí jednotlivých družstev, v případě sporu s konečnou platností rozhodne kvalifikovaný 
rozhodčí, kterého zajistí pořadatel (= oddíl, u něhož se hraje). Ten také zajistí hrací materiál (nezapomeňte alespoň 
na dvoje digitální hodiny, aby při reklamaci mohla být uplatněna příloha G4 Pravidel FIDE), partiáře a zápisy o 
utkání. Pořadatel srazu rovněž v den konání mi do 18:00 mailem nahlásí výsledky všech utkání.

Do 31. října 2016 musí každé družstvo uhradit startovné ve výši 300,- Kč na účet JmŠS číslo 2700140505/2010. 
Při platbě je nutno uvést variabilní symbol podle přílohy směrnice o hospodaření ŠSČR.

Soupisky (ta družstva, co mi je dosud neposlala) nutno zaslat do 3. 11. 2016 18:00. Obratem musím potvrdit 
příjem. Ohlídejte si prosím, aby všechny děti byly řádně registrované, u hostů potřebuji souhlas s hostováním. Už 
nebude žádný čas na opravy. Přehled soupisek vydám týž den před půlnocí.

Jako obvykle zkusíme uspořádat pro děti, co budou na místech srazu přítomny a nevejdou se do sestav, 
doprovodný turnaj se stejným tempem a se zápočtem na LOK ČR. Pokud Vám někdo takový turnaj sehraje 
v rámci úvodních tří kol, musí mě o tom informovat pořadatelé srazu.

Miroslav Hurta, vedoucí soutěže V Rajhradě dne 24. října 2016
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