Jihomoravský šachový svaz, Hybešova 119, 664 17 Tetčice
Sportovně technická komise
IČ: 22894420, bankovní spojení: Fio banka 2700140505/2010
jmss.chess.cz

ROZPIS SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV
řízených Jihomoravským šachovým svazem
ročník 2017/2018

1. Struktura soutěží

2. Adresář
Krajský přebor I. třídy

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

Krajský přebor II. třídy
Skupina A

Milan Boháček, Kosmonautů 12, 680 01, Boskovice
TM: 722 723 848
e-mail: BohacekMilan@seznam.cz

Krajský přebor II. třídy
Skupina B

Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 Rajhrad
TM: 724 314 231
e-mail: mhurta@volny.cz
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Krajský přebor II. třídy
Skupina C

Jiří Myšulka, Sídlištní 29, 695 01 Hodonín
TM: 775 875 008
e-mail: jiri.mysulka@email.cz

Předsedkyně STK JmŠS
Adresa pro námitky

Vladimíra Nováková, Jaselská 11, 602 00 Brno
TM: 732 819 400
e-mail: Vladka_N@seznam.cz

Předseda JmŠS
Adresa pro odvolání

David Hampel, Hybešova 119, 664 17 Tetčice
TM: 777 233 044, 737 267 251
e-mail: DHampel@seznam.cz

Sekretariát ŠSČR

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov
TM: 777 005 067, 731 465 344
e-mail: sekretariat@chess.cz

Zpracovatel LOK ČR

Martin Šmajzr, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6
TM: 605 158 028
e-mail: smajzr@email.cz

Registrace, přestupy

MKO-ČUS, šachy, Jitka Kniezková, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava
tel/fax: 596 622 707
e-mail: mssvaz@volny.cz

3. Termínový kalendář
Termíny okresních přeborů jsou pouze doporučené. Termín losovací schůze: 24. 09. 2017 v 10:00.
Termín

Datum

Zaslání přihlášek do soutěže

do 20.07.2017

Zaplacení startovného a pokut

do 20.07.2017

Zaslání soupisek

do 17.09.2017

Zveřejnění soupisek

do 21.09.2017

Losovací schůze

24.09.2017

Doplnění soupisek

do 30.11.2017

Kolo

KPI

KPII

OP (doporučeno)

1.

22.10.2017

15.10.2017

22.10.2017

2.

12.11.2017

05.11.2017

12.11.2017

3.

26.11.2017

19.11.2017

26.11.2017

4.

10.12.2017

03.12.2017

10.12.2017

5.

07.01.2018

17.12.2017

07.01.2018

6.

21.01.2018

14.01.2018

21.01.2018

7.

04.02.2018

28.01.2018

04.02.2018

8.

18.02.2018

11.02.2018

18.02.2018

9.

04.03.2018

25.02.2018

04.03.2018

10.

25.03.2018

-

25.03.2018

11.

15.04.2018

-

15.04.2018
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4. Všeobecná ustanovení
4.1
Tento rozpis se vztahuje na Jihomoravský krajský přebor I. třídy (dále jen KPI) a Jihomoravský krajský přebor
II. třídy (dále jen KPII).
4.2
Pořadatelem soutěží je Jihomoravský šachový svaz (dále jen JmŠS). JmŠS je organizační jednotkou Šachového
svazu České republiky se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov (dále jen ŠSČR) a má samostatnou právní
subjektivitu – IČ: 22894420, bankovní spojení: Fio banka 2700140505/2010.
4.3
Řídícím orgánem je Sportovně technická komise JmŠS. Administrativní řízení jednotlivých skupin zabezpečují
pověření vedoucí soutěží (viz adresář).
4.4
Soutěže družstev řízené JmŠS se hrají systémem každý s každým jednokolově. Počet družstev v KPI je 12, počet
družstev ve všech skupinách KPII je 10.
4.5
Účastníci soutěží jsou povinni řídit se dokumenty ŠSČR a FIDE v platném znění, zejména Pravidly šachu FIDE
platnými od 1. 7. 2017 a Soutěžním řádem, dále tímto Rozpisem a jeho dodatky a pokyny vedoucích soutěží. Pro výskyt
mobilů nebo jiných elektronických komunikačních prostředků v hracím prostoru platí článek 11.3.2.1. Pravidel šachu
FIDE. Účastníkům soutěží je umožněno, aby takové zařízení měli uloženo ve svém batohu (tašce) za podmínky, že toto
zařízení je zcela vypnuté.
4.6
Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí převodem na účet
Jihomoravského šachového svazu u Fio banky, číslo účtu 2700140505/2010.
4.7
Postupy a sestupy jsou obecně určeny článkem 3.4.2. Soutěžního řádu. Vítěz KPI postupuje do 2. ligy. V sezóně
2017/2018 postupuje do 2. ligy i 2. v pořadí. Vítězové skupin KPII postupují do KPI. Z KPI sestupuje 1 družstvo + tolik
dalších, kolik sestoupí jihomoravských celků ze 2. ligy. Ze všech tří skupin KPII dohromady sestupují 4 družstva +
tolik dalších, kolik jich sestoupí z KPI. V případě, že KPII hraje méně než 30 družstev se sníží počet sestupujících
o počet neobsazených míst. Pokud celkový počet sestupujících ze všech 3 skupin KPII nebude dělitelný 3, sestoupí
z družstev na stejných místech tabulky družstva s horším bodovým hodnocením. K seřazení družstev se přiměřeně
použije čl. 5.3.3 Soutěžního řádu.
4.8
Námitky ve smyslu článku 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK JmŠS a zasílají na adresu předsedkyně
STK JmŠS (viz adresář). Poplatek ve výši 200 Kč se platí na účet JmŠS (viz čl. 4.6 tohoto rozpisu).
4.9
Odvolání ve smyslu článku 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV JmŠS a zasílá na adresu předsedy JmŠS
(viz adresář). Poplatek ve výši 500 Kč se platí na účet JmŠS (viz čl. 4.6 tohoto rozpisu).

5. Přihlášky do soutěže a losovací schůze
5.1
Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulém ročníku nebo
do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže v souladu s pravidly o obsazování soutěží. Přehled oprávněných družstev
je přílohou tohoto rozpisu.
5.2
Družstva se do soutěže přihlašují přihláškou, jejíž vzor je uveden v příloze. Přihlášku odešlou e-mailem na
adresu vedoucího soutěže nejpozději do data uvedeného v termínovém kalendáři (viz čl. 3 tohoto rozpisu). Vedoucí
soutěže e-mailem potvrdí odesílateli přihlášky její přijetí a případně si vyžádá její doplnění. Teprve potvrzením o přijetí
nabývá přihláška do soutěže platnosti. Družstvo, které potvrzení neobdrží, je povinno ve vlastním zájmu neprodleně
kontaktovat vedoucího soutěže. Pokud vedoucí soutěže neobdrží písemnou přihlášku ve stanoveném termínu resp.
obdrží přihlášku bez podstatných náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Oddíl tak musí učinit nejpozději do 10.
8. 2017. V opačném případě ztrácí právo účasti a vedoucí soutěže osloví náhradníka.
5.3
Řádně přihlášená družstva odešlou do data uvedeného v termínovém kalendáři (viz čl. 3 tohoto rozpisu)
vedoucímu soutěže Soupisku družstva v elektronické podobě a případné požadavky na řízené losování. Soupiska musí
obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.5.1. Soutěžního řádu. V soupiskách uveďte aktuální ELO ČR, včetně
identifikačního čísla hráče, u soupisek pro KPI uveďte dále aktuální ELO FIDE a identifikační čísla hráčů s ELO FIDE
(po vydání FIDE ELO k 1. 10. bude vydána aktualizace úvodních zpráv KPI a KPII). U hostujících hráčů přiložte
k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování hráče v dané soutěži, u cizinců doklad o registraci cizince pro danou
soutěž. Vedoucí soutěže vydá do data uvedeného v termínovém kalendáři (viz čl. 3 tohoto rozpisu) přehled soupisek
s nalezenými nedostatky. Družstva jsou povinna napravit tyto nedostatky do termínu losovací schůze, v opačném
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případě budou hráči, u nichž byly nedostatky nalezeny, ze soupisky vyškrtnuti.
5.4
Losování soutěží se uskuteční na losovacích schůzích, které proběhnou v termínu uvedeném v termínovém
kalendáři (viz čl. 3 tohoto rozpisu). Místo bude uvedeno v pozvánce na losovací schůzi, kterou budou rozesílat vedoucí
soutěží. Každé družstvo může vyslat na losovací schůzi zástupce.
5.5
Pokud v jedné skupině startuje více družstev téhož oddílu, může vedoucí soutěže uplatnit řízené losování
a přidělit těmto družstvům losovací čísla, která maximálně vyhovují jejich oprávněným potřebám, ale vždy tak, aby
vzájemné zápasy těchto družstev byly odehrány do 31. 12. letošního roku. V odůvodněných případech mohou být čísla
přidělena i dalším družstvům.
5.6
Družstvo, jehož alespoň dva hráči základní sestavy plní v řádném termínu utkání reprezentační povinnosti, nebo
startují na vrcholné mistrovské soutěži ŠSČR, nebo v kvalifikační soutěži o jeden stupeň nižší, a to ve všech
kategoriích, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak však učinit na losovací schůzi nebo nejpozději
2 měsíce předem. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět. Pokud se družstva nedohodnou na termínu,
rozhodne ŘO. Ve výjimečných případech může družstvo požádat ŘO o změnu termínu ve lhůtě kratší než 2 měsíce.
Každá taková žádost bude posouzena individuálně po konzultaci s družstvem soupeře. Do počtu 2 hráčů se započítávají
pouze hráči těchto vrcholných soutěží, nikoliv hráči v doprovodných soutěžích, trenéři apod.
5.7
Soupisky je možné doplňovat pouze jednou v průběhu soutěže nejpozději do 30. 11. letošního roku, na libovolné
místo v soupisce; nejvýše však do počtu volných míst na soupisce. Hráče ze soupisky po schválení ŘO není možné
škrtat. Změněná soupiska potvrzená ŘO je platná od 1. 1. následujícího roku. Doplněný hráč neovlivňuje dříve
schválenou základní sestavu, je-li ovšem doplněn před posledního hráče základní sestavy, má povinnost odehrát
stanovený minimální počet utkání. V opačném případě může být družstvo postiženo dle čl. 10.6 tohoto rozpisu.

6. Startovné
6.1

Každé družstvo oddílu je povinno uhradit základní startovné ve výši:
a) 700 Kč za družstvo startující v KPI
b) 500 Kč za družstvo startující v KPII

6.2
Společně se startovným družstva uhradí poplatky za zápočet na národní popř. i FIDE ELO, a to 600 Kč v KPI
a 400 Kč v KPII.
6.3
Každé družstvo je povinno uhradit startovné a poplatky dle článků 6.1. a 6.2. do termínu pro přihlášky (viz čl. 3
tohoto rozpisu).

7. Technická ustanovení
7.1
Tempo hry je stanoveno na 40 tahů za 90 minut plus 30 minut do konce partie s přidavkem 30 sekund na každý
provedený tah od začátku partie pro každého hráče pro KPI i KPII.
7.2

V KPI i KPII je povinné použití digitálních hodin uznávaných FIDE.

7.3
Začátek utkání je stanoven na 9:00 hodin. Po projednání na losovací schůzi má vedoucí soutěže právo stanovit
jiný začátek utkání s respektováním práva hostujícího družstva dle čl. 3.6.1. Soutěžního řádu. Začátek utkání posledního
kola je ve všech soutěžích v 10:00 hodin. Na případných změnách hracího termínu nebo hodiny se družstva mohou
dohodnout na losovací schůzi. Je přípustné dohodnout se pouze na předehrání zápasu, nikoliv na dohrávce v pozdějším
termínu. Všechny změny zveřejní vedoucí soutěže v úvodním zpravodaji. Změny termínu, času a místa v průběhu
soutěže jsou možné jen za souhlasu vedoucího soutěže. V případě závažných okolností je oprávněna STK provést
v časovém plánu změny. Čekací doba u mistrovských soutěží družstev je 120 minut za podmínek uvedených
v Soutěžním řádu - čl. 3.6.5. a články následující.
7.4
K ověření, že byla řádně splněna ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, rozpisu
soutěže, dodatku rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže, může předsedkyně STK JmŠS, jako představitelka
řídícího orgánu soutěže, vyslat na utkání delegáta. Delegátem mistrovského utkání může být člen ŠSČR starší 18 let.
Vyslání delegáta může navrhnout i družstvo hrající příslušnou soutěž. Náklady spojené s účastí delegáta na utkání,
tj. cestovné ve výši jízdného hromadným dopravním prostředkem a stravné dle směrnic ŠSČR, hradí navrhovatel,
tj. JmŠS nebo družstvo, které o vyslání delegáta požádalo. Delegát se na utkání prokáže delegačním lístkem
podepsaným předsedkyní STK JmŠS a potvrdí svou přítomnost v zápise o utkání. O průběhu utkání podá zprávu
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předsedkyni STK.
7.5
Rozhodčího utkání deleguje KR JmŠS. Pokud rozhodčí delegován není, vykonává tuto funkci kvalifikovaný
(zpravidla hrající) rozhodčí. Rozhodčí kvalifikovaný pro řízení zápasů v KPII musí být rozhodčím minimálně 3. třídy.
Rozhodčí kvalifikovaný pro řízení zápasů v KPI musí být rozhodčím minimálně 2. třídy. Zajistit kvalifikovaného
rozhodčího je povinno domácí družstvo, může se však se soupeřem dohodnout, že funkci rozhodčího bude vykonávat
člen hostujícího družstva. Družstva v přihlášce navrhnou kvalifikované rozhodčí, kteří budou řídit jejich domácí utkání.
Delegaci určí s konečnou platností KR JmŠS. V případě, že delegovaný rozhodčí nemůže utkání odřídit, je povinen
o tomto v dostatečném předstihu informovat KR JmŠS. Pokud zápas nebude rozhodovat kvalifikovaný rozhodčí,
stanoví vedoucí soutěže sankci dle bodu 10.5.
7.6
Všechny skupiny KPII budou odeslány k zápočtu na LOK ČR a to bezprostředně po skončení soutěže. Soutěž
KPI bude na LOK ČR započtena průběžně. Pro účely zápočtu na FIDE ELO bude soutěž KPI průběžně (měsíčně)
započítávána na FRL s příslušným FIDE ELO. Vedoucí KPI zašle po každém kole aktualizované výsledky k zápočtu na
ELO FIDE v předepsané formě na adresu zpracovatele podkladů pro FRL. Vedoucí všech soutěží zašlou výsledky k
zápočtu na LOK ČR v předepsané formě nejpozději do 7 dnů po uzavření soutěže na adresu zpracovatele LOK ČR.
Současně zašlou závěrečnou zprávu o soutěži předsedkyni STK JmŠS.
7.7

Družstva jsou povinna respektovat antidopingové směrnice dostupné na www.antidoping.cz.

7.8
Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat zásady sportovní etiky, úcty a vstřícnosti k soupeři. Vedoucí
soutěže může navrhnout VV JmŠS k vyhodnocení a případnému ocenění družstva i jednotlivce, kteří se významně
zasloužili o hladký průběh soutěží v duchu fair-play.

8. Práva a povinnosti družstev a hráčů
8.1
Pokud se některé družstvo z vážných důvodů nepřihlásí do soutěže, je povinno tuto skutečnost oznámit
nejpozději v termínu pro přihlášky.
8.2
Ihned po skončení zápasu, nejpozději však do 17:00 hodin, je zástupce domácího družstva povinen podat
vedoucímu soutěže hlášení o výsledku zápasu (e-mail, SMS, telefon) včetně výsledků jednotlivých partií a jména
rozhodčího. Způsob hlášení výsledků stanoví vedoucí soutěže na losovací schůzi a zveřejní v úvodním zpravodaji.
8.3
Hráči jsou povinni předložit rozhodčímu ke kontrole originály čitelně vyplněných zápisů partií. V KPI jsou hráči
povinni po skončení partie odevzdat vyplněné partiáře pořadateli.
8.4
Zástupce domácího družstva (týká se KPI) je povinen co nejdříve po sehrání zápasu, nejpozději však do 7 dnů po
utkání, převést sehrané partie do elektronického formátu PGN včetně doplňujících informací dle instrukcí vedoucího
soutěže uvedených v úvodní zprávě a odeslat je e-mailem vedoucímu soutěže. Podrobnosti zpracovávání a předávání
partiového materiálu stanoví vedoucí soutěže na losovací schůzi a zveřejní v úvodním zpravodaji.

9. Práva a povinnosti vedoucích soutěží
9.1
Všichni vedoucí soutěží jsou povinni pravidelně a co nejdříve po obdržení výsledků zveřejnit je na webových
stránkách JmŠS jmss.chess.cz a ŠSČR www.chess.cz.
9.2
Vedoucí soutěže vydává číslovaný zpravodaj se všemi výsledky družstev na jednotlivých šachovnicích a dalšími
pro družstva závaznými informacemi. Prostředkem komunikace mezi vedoucími soutěží a družstvy je elektronická
pošta. Pro e-mailovou komunikaci platí tato základní pravidla:
a)

Družstva archivují veškerou papírovou dokumentaci (originály zápisů o utkáních, partiáře, pokud je
zpracováván bulletin, apod.) po dobu nejméně 6 měsíců po skončení soutěže. Vedoucí soutěže, případně
předsedkyně STK JmŠS, je oprávněn si tuto dokumentaci vyžádat (ve výjimečných případech i partiáře ze
soutěže, kde není zpracováván bulletin) včetně podrobných informací o průběhu utkání. Družstva jsou povinna
odeslat dokumenty do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy. Je-li třeba k obstarání těchto dokladů delší doby,
má družstvo právo požádat o prodloužení této lhůty, nejvýše však o další 4 pracovní dny.
b) Vedoucí soutěže zasílá zpravodaje, bulletiny a další dokumenty (pokud to nevylučuje jejich povaha) pouze
elektronickou poštou na adresu určenou družstvem.
9.3
Vedoucí soutěže (týká se KPI) je povinen průběžně zpracovávat databázi partií a rozesílat je na elektronickou
adresu určenou družstvem nejpozději do začátku následujícího kola. Bulletin zasílá vedoucí soutěže výhradně
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v databázové formě.

10. Pokuty
10.1 Za porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, rozpisu soutěže,
dodatku rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže jsou v souladu s odstavcem 2. 9. a články 3.5.6., 3.6.4
a 5.3.4. Soutěžního řádu stanoveny pokuty. Pokuta je závazkem oddílu, jehož je družstvo součástí, vůči JmŠS a bez
jejího zaplacení nebude do soutěží řízených JmŠS přijato žádné družstvo příslušného oddílu. Pokuta musí být uhrazena
na účet JmŠS nejpozději do termínu uvedeného v termínovém kalendáři (viz čl. 3 tohoto rozpisu).
10.2 Družstvo, které se během soutěže bez omluvitelného důvodu nedostaví k utkání, bude pokutováno
s přihlédnutím k míře zavinění, ovlivnění soutěže a úspoře nákladů tohoto družstva takto:
a) do výše 4000 Kč, pokud jde o družstvo startující v KPI
b) do výše 2000 Kč, pokud jde o družstvo startující v KPII
10.3

Část z vybrané pokuty může JmŠS převést na účet oddílu, jehož družstvo se k utkání řádně dostavilo.

10.4 Při opakovaném utkání, ke kterému došlo z omluvitelného důvodu na straně jednoho z družstev, může řídící
orgán předepsat tomuto družstvu náhradu zvýšených prokázaných nákladů soupeře: za pronájem hrací místnosti (do
400 Kč), náklady na cestovné (hromadný dopravní prostředek) a stravné hráčů.
10.5 Pokud domácí družstvo nezajistí rozhodování zápasu kvalifikovaným rozhodčím dle čl. 7. 5, bude pokutováno
takto:
a) do 500 Kč, pokud jde o družstvo startující v KPI
b) do 500 Kč, pokud jde o družstvo startující v KPII
10.6 Za manipulaci se soupiskou, za kterou je považováno zejména to, že hráč jako člen základní sestavy družstva či
jiný hráč uvedený na soupisce výše než poslední hráč základní sestavy nesehraje v průběhu celé soutěže bez závažného
důvodu alespoň dvě partie, může být družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou:
a) do 500 Kč, pokud jde o družstvo startující v KPI
b) do 500 Kč, pokud jde o družstvo startující v KPII
10.7 Za porušení sportovní etiky nebo znevážení soutěže, za které je považováno zejména neobsazení šachovnice
bude družstvo pokutováno ve prospěch soupeře za každý případ takto:
a) 100 Kč v soutěži KPI
b) 100 Kč v soutěži KPII
10.8 Pokud se hráč družstva zapsaný do sestavy k utkání bez omluvitelného důvodu nedostaví k partii do 1 hodiny od
stanoveného začátku utkání (s respektováním čl. 3.6.5.1. SŘ), bude toto družstvo pokutováno částkou 200 Kč za každou
takovou kontumaci, 100 Kč z této částky bude poukázáno ve prospěch soupeře. STK posoudí dání podnětu k zahájení
disciplinárního řízení.
10.9 Za pozdě odeslanou přihlášku resp. přihlášku bez patřičných náležitostí (čl. 5.2 a 5.3 tohoto rozpisu), za pozdě
odeslaný zápis o utkání resp. jiný důležitý soutěžní dokument a za nenahlášení výsledku (čl. 8.2 tohoto rozpisu) může
být družstvo pokutováno částkou do 200 Kč, v případě opakování prohřešku do 500 Kč.
10.10 Za nedodržení pokynů vedoucího KPI pro převod partií do elektronické formy může být družstvo pokutováno
částkou do 100 Kč za každé kolo, kdy k tomuto prohřešku dojde.
10.11 Pokuty uděluje a závažnost důvodů posuzuje vždy vedoucí soutěže, který má právo udělovat případné další
pokuty dle čl. 2.9.2. Soutěžního řádu.
V Brně, 14. 6. 2017
Vladimíra Nováková
předsedkyně STK JmŠS
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Příloha č. 1
Výkonný výbor Jihomoravského šachového svazu
Sportovně technická komise

PŘIHLÁŠKA
do soutěže družstev ročníku 2017/2018
Přihlašujeme se závazně do následující soutěže družstev v šachu pro ročník 2017/2018
(zatrhněte):
a) Jihomoravský krajský přebor I. třídy
b) Jihomoravský krajský přebor II. Třídy
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s rozpisem soutěže a dalšími soutěžními dokumenty, zavazujeme se je
respektovat, řídit se pokyny orgánů JmŠS a vedoucích soutěží a uhradit veškeré náklady se soutěží spojené.
Název družstva ............................................................................................................................. ........................................
Oddíl (přesný název dle evidence na http://db.chess.cz) .......................................................................................................
Zřizovatel (právní subjekt - TJ, klub, atd.) ............................................................................................................................
Adresa ...................................................................................................................... ....... IČ .................................................
Bankovní spojení ............................................................................................................../kód .............................................
Adresa hrací místnosti ...........................................................................................................................................................
Kapitán ................................................................................ Zástupce ..............................................................................
Mobil ................................................................................... Mobil ...................................................................................
E-mail .................................................................................. E-mail ..................................................................................
Tel.
.......................................................................................

Tel.
.......................................................................................

Adresa ................................................................................. Adresa .................................................................................
Navrhujeme pro naše domácí utkání uvedené rozhodčí (může být i hrající člen družstva s kvalifikací rozhodčího
– viz čl. 7.5 tohoto rozpisu):
Jméno ...................................................................................................... e-mail: .................................................................
Jméno ...................................................................................................... e-mail: .................................................................
Jméno ...................................................................................................... e-mail: .................................................................
Přihlášku odešlete nejpozději do 20. července 2017 na adresu vedoucího příslušné soutěže. V případě, že se
nepřihlásíte, dejte prosím tuto skutečnost na vědomí. Po 10. 8 . 2017 budou vyzváni náhradníci.

.....................................................
Přihlášku odeslal
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Příloha č. 2 - Zařazení družstev do skupin.
Náhradníci jsou uvedeni v pořadí, v němž by byli pozváni do soutěže při odstoupení některého z oprávněných účastníků
(s respektováním čl.3.4.2.b Soutěžního řádu). STK JmŠS je oprávněna provést změny v rozdělení družstev do
jednotlivých skupin, pokud dojde ke změnám v účastnické listině. Dle čl. 3.3.5. Soutěžního řádu má družstvo právo
přihlásit se do soutěže nižší, musí tak učinit nejpozději do 14 dnů po obdržení tohoto rozpisu.
KPI

KPIIA

KPIIB

KPIIC

ŠK Duras BVK B

ŠK Duras BVK D

ŠK Kuřim B

Jezdci Jundrov B

MKS Vyškov

TJ Sloup

Moravská Slavia Brno C

ŠK Veselí nad Moravou B

Spartak Adamov

Sokol Rudice

ŠK 64 Brno A

Š. K. 1923 Sokol Kyjov

SK Podlužan Prušánky B

MKS Vyškov B

Jezdci Jundrov C

ŠK Lokomotiva Brno F

ŠK Veselí nad Moravou

ŠK Sokol Tišnov

TJ Znojmo B

VSK Univerzita Brno B

VSK Univerzita Brno

ŠK Lokomotiva Brno D

ŠK Střelice A

ŠK Duras BVK C

Orel Ořechov

Slavia Boskovice

ŠK Lokomotiva Brno E

TJ Tatran Poštorná

ŠK GPOA Znojmo

ASK Blansko

TJ Slovan Ivančice

KŠ TJ Sport Bučovice

TJ Znojmo

ŠK Kuřim C (D)

ŠK Sebranci RH

Jiskra Strážnice

ŠK Garde Lipovec B

Spartak Adamov

ŠK Břežany-Pravice

Galerie Závodný Mikulov

ŠK Bystrc Oilers
ŠK Hodonín
Náhradníci KPI:
1. Jezdci Jundrov B
2. ŠK Kuřim B
3. ŠK Vinohrady Brno
Náhradníci KPII:
1. ŠK Lipůvka
2. SK Podlužan Prušánky C
3. Šachy Zastávka A
4. Sokol Lanžhot
5. Sokol Štítary A
6. ŠK Lokomotiva Brno G
V závorce je uvedeno označení družstva v minulé sezóně.
Družstva, za která byl do složení skupin zařazen náhradník:
KPII:
MKS Vyškov C – (náhradník 2. místo v OP – MKS Vyškov S) – oba odřeknutí účasti v KPII
TJ Slovan – Žaluzie Koblížek Ivančice
ŠK Vinohrady Brno (náhradník 8. místo v KPII C – ŠK HPM TEC Hustopeče B) – oba odřeknutí účasti v KPII
ŠK Sebranci RH
ŠK Lokomotiva Brno C – odřeknutí účasti v KPII
ASK Blansko
DM Klášterského B – (náhradník 2. místo v OP – ŠK Duras Kr. Pole BVK E) - oba odřeknutí účasti v KPII
KŠ TJ Sport Bučovice
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Příloha č. 3 - Přehled uložených pokut v soutěžním ročníku 2016/2017
KP I
ŠK Lokomotiva Brno C
ŠK Lokomotiva Brno C
ŠK Lokomotiva Brno C
ŠK Lokomotiva Brno C
ŠK Lokomotiva Brno C
ŠK Vinohrady Brno
ŠK Lokomotiva Brno C
ŠK GPOA Znojmo
TJ Znojmo
ŠK Lokomotiva Brno C
ŠK Lokomotiva Brno C
Ořel Ořechov

neobsazená šachovnice – 1. kolo
neobsazená šachovnice – 3. kolo
neobsazená 7. a 8. šachovnice – 4. kolo
neodeslané zápisy partií – 4. kolo
neobsazená šachovnice – 6. kolo
neobsazená šachovnice – 6. kolo
neobsazená šachovnice – 7. kolo
neobsazená šachovnice – 8. kolo
neobsazená šachovnice – 10. kolo
neobsazená 6.-8. šachovnice – 11. kolo
nesehrání předepsaného počtu partií (P. Zavacký)
nesehrání předepsaného počtu partií (M. Maník)
Celkem:

100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
300 Kč
250 Kč
250 Kč
1 900 Kč

nedostavení se hráče k utkání – 1. kolo
neobsazená šachovnice – 2. kolo
neobsazená šachovnice – 4. kolo
neobsazená 7. a 8. šachovnice – 6. kolo
neobsazená 7. a 8. šachovnice – 6. kolo
neobsazená šachovnice – 6. kolo
neobsazená šachovnice – 7. kolo
neobsazená šachovnice – 8. kolo
neobsazená šachovnice – 9. kolo
nesehrání předepsaného počtu partií (P. David)
nesehrání předepsaného počtu partií (T. Fojtík)
nesehrání předepsaného počtu partií (M. Rada)
nesehrání předepsaného počtu partií (A. Nečas)
nesehrání předepsaného počtu partií (L. Chloupek)
nesehrání předepsaného počtu partií (J. Rimpler)
Celkem:

200 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
250 Kč
250 Kč
500 Kč
250 Kč
500 Kč
250 Kč
3 200 Kč

nedostavení se hráče k utkání – 1. kolo
neobsazená šachovnice – 2. kolo
neobsazená šachovnice – 3. kolo
neobsazená šachovnice – 5. kolo
neobsazená 7. a 8. šachovnice – 6. kolo
neobsazená šachovnice – 7. kolo
neobsazená šachovnice – 7. kolo
neobsazená šachovnice – 7. kolo
neobsazená šachovnice – 8. kolo
neobsazená 7. a 8. šachovnice – 8. kolo
nedostavení se hráče k utkání – 8. kolo
neobsazená šachovnice – 9. kolo
nesehrání předepsaného počtu partií (R. Zeman)
nesehrání předepsaného počtu partií (J. Nekuda st.)
nesehrání předepsaného počtu partií (D. Voborný)
Celkem:

200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
250 Kč
500 Kč
500 Kč
2 850 Kč

KPIIA
Moravská Slavia Brno C
ŠK Lokomotiva Brno D
ŠK Lokomotiva Brno D
ŠK Lokomotiva Brno D
ASK Blansko
Slavia Boskovice
ASK Blansko
Slavia Boskovice
Slavia Boskovice
ŠK Garde Lipovec B
ŠK Garde Lipovec B
Sokol Rudice A
Sokol Rudice A
Slavia Boskovice
ŠK Garde Lipovec B
KPIIB
ŠK Jezdci Jundrov C
ŠK Střelice B
ŠK Střelice B
ŠK Sebranci RH
ŠK Jezdci Jundrov C
Slovan Ivančice
ŠK Sebranci RH
ŠK Jezdci Jundrov C
ŠK Sebranci RH
ŠK Jezdci Jundrov C
ŠK Lokomotiva Brno E
ŠK Duras BVK D
ŠK Duras BVK D
Slovan Ivančice
ŠK Sebranci RH
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KPIIC
ŠK Lokomotiva Brno F
TJ Tatran Poštorná
ŠK Duras BVK C
ŠK HPM TEC Hustopeče B
ŠK64 Brno A
ŠK Lokomotiva Brno F

neobsazená šachovnice – 1. kolo
neobsazená šachovnice – 5. kolo
nedostavení se hráče k utkání – 7. kolo
neobsazená šachovnice – 7. kolo
neobsazená šachovnice – 7. kolo
nedostavení se družstva k utkání – 8. kolo
Celkem:
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100 Kč
100 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
1 500 Kč
2 100 Kč

Příloha č. 4 - Přehled vrácených poplatků podle článků 10.3., 10.7. a 10.8.
O vrácené poplatky bude níže uvedeným družstvům sníženo startovné v nadcházejícím soutěžním ročníku.
KPI
ŠK Veselí nad Moravou
Orel Ořechov
ŠK HPM TEC Hustopeče
ŠK Lokomotiva Brno C
ŠK Vinohrady Brno
ŠK GPOA Znojmo
ŠK Moravská Slavia Brno B
ŠK Lokomotiva Brno C
SK Podlužan Prušánky B

neobsazení šachovnice soupeřem – 1. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 3. kolo
neobsazení 7. a 8. šachovnice soupeřem – 4. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 6. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 6. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 7. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 8. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 10. kolo
neobsazení 6.–8. šachovnice soupěřem – 11. kolo

100 Kč
100 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
300 Kč
Celkem:1 200 Kč

KPIIA
TJ Sloup
TJ Sloup
Sokol Rudice A
Moravská Slavia Brno C
ŠK Garde Lipovec B
ŠK Sokol Tišnov
Moravská Slavia Brno C
MKS Vyškov B
ŠK Lokomotiva Brno D

nedostavení se hráče soupeře k utkání – 1. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 2. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 4. kolo
neobsazení 7. a 8. šachovnice soupeřem – 6. kolo
neobsazení 7. a 8. šachovnice soupeřem – 6. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 6. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 7. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 8. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 9. kolo

100 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
Celkem:1 100 Kč

KPIIB
ŠK Duras BVK Kr. Pole D
ŠK Sebranci RH
TJ Slovan Ivančice
ŠK Lokomotiva Brno E
ŠK Sebranci RH
Jezdci Jundrov C
ŠK Střelice A
TJ Slovan Ivančice
ŠK Bystrc Oilers
TJ Znojmo
ŠK Střelice B
ŠK Lokomotiva Brno E

nedostavení se hráče soupeře k utkání – 1. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 2. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 3. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 5. kolo
neobsazení 7. a 8. šachovnice soupeřem – 6. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 7. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 7. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 7. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 8. kolo
neobsazení 7. a 8. šachovnice soupeřem – 8. kolo
nedostavení se hráče soupeře k utkání – 8. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 9. kolo

100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
200 Kč
100 Kč
100 Kč
Celkem:1 400 Kč

neobsazení šachovnice soupeřem – 1. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 5. kolo
nedostavení se hráče soupeře k utkání – 7. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 7. kolo
neobsazení šachovnice soupeřem – 7. kolo
nedostavení se družstva soupeře k utkání – 8. kolo

100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
750 Kč
Celkem:1 250 Kč

KPIIC
Šachový klub Hodonín
Š.K. 1923 Sokol Kyjov
TJ Tatran Poštorná
Klub šachistů Bučovice
ŠK Slavoj Velké Pavlovice
Š.K. 1923 Sokol Kyjov
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