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

Jihomoravský krajský přebor I. třídy 2018/2019 

Úvodní zpráva 
 
Losování soutěže proběhlo v neděli 23.9.2018 v Brně. Účast nebyla povinná, sešli zástupci Vyškova, Prušánek, 
Veselí, Hustopečí, University a Durasu. Nejdůležitější informace z losovací schůze jsou následující. 
1. Do soutěže se v řádném termínu a se všemi náležitostmi přihlásilo všech 12 oprávněných účastníků. 
2. STK akceptovala žádost Jezdců Jundrov B na přidělení losovacího čísla 12 (stejné losovací číslo má A družstvo 

v 1. lize). 
3. Soutěž bude zasílána k zápočtu na ELO průběžně, tj. na FRL měsíčně, na LOK ČR k 5.1.2019 a 5.5.2019. FIDE 

Elo bude upraveno k vždy po zveřejnění nové FRL listiny, tj. každý měsíc. České Elo se změní k 5.1.2019. 
4. Z 96 hráčů a hráček základních sestav jich má FIDE ELO 94, což je 98% (v minulých letech 99, 99, 97, 94, 93, 

96, 97, 93, 84, 82, 74, 73 % hráčů). Dále má FIDE ELO 87 dalších hráčů (v minulých letech 81, 69, 63, 68, 48, 
46, 40, 39, 31, 18, 13, 14). 

5. Stejně jako loni povoluje rozpis soutěží JmŠS doplňování soupisek. Do 30.11. je potřeba požádat o doplnění 
vedoucího soutěže, doplnění hráči mohou nastupovat po 1. lednu. 

6. Předseda STK JmŠS může vyslat delegáta utkání (viz Rozpis soutěží). Proto 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. 

7. V souladu se Statutem rozhodčích ŠSČR mohou v KP I. pískat výhradně rozhodčí II. a vyšších tříd. Eventuální 
změny oproti delegacím prosím hlaste předem, aby bylo vždy dopředu jasné, kdo bude daný zápas pískat. 

8. 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 prosím pošlete nejpozději první 
pracovní den po utkání zápis mailovou poštou (pro kontrolu). 

9. 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 Hodonín – 
Jezdci Jundrov B: 1 4-4 110 220 34R 680 7101k 10111 11121 1213R, R:Kasparov). 

10. Převod partií do elektronické formy je možný jakýmkoliv vhodným programovým produktem. Partie posílejte 
prosím v textovém formátu PGN, který je přehledný a čitelný pro všechny běžné databázové systémy. 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 17-18 Hodonin-
Jundrov B. V kolonce round uveďte číslo zápasu dle úvodní zprávy, v kolonce subround číslo šachovnice (to 
pak umožňuje třídění partií). Nezapomeňte vyplnit i ELO FIDE (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. 

11. 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. 

12. Zpravodajství o soutěžích na internetu bude velmi podobné tomu z loňské sezóny. Současně s odesláním 
zpravodajů mailem bude zpravodaj umístěn k prohlížení i stažení na webu JmŠS http://jmss.chess.cz/, 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 
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webu ŠSČR https://www.chess.cz/souteze/kraj-22/rocnik-2018/ 
 a na chess-results http://chess-results.com/Tnr378614.aspx?lan=5. 

13. 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://old.chess.cz/www/informace/komise/kr/materialy/manualy-k-hodinam.html.   

 
Soupisky, hrací termíny, rozlosování a delegaci rozhodčích najdete v samostatných přílohách. 

 
 
Úspěšnou sezónu a radost ze hry všem přeje 
David Ciprys, vedoucí soutěže 
 
 
V Břeclavi, 1.10.2018 
 


