
 

 

                                                                           

 

TJ Čechie Zastávka, z. s. - šachový oddíl Šachy Zastávka 

ve spolupráci s Okresním šachovým svazem Brno-venkov za podpory obce Zastávka 

vyhlašuje postupovou soutěž pro žáky základních a středních škol 

Okresní přebor škol v šachu 2018/2019 
(Mistrovství ČR školních týmů v šachu - okresní kolo) 

 
Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. Soutěž bude probíhat ve 
třech věkových kategoriích: 

Z1 žáci z 1. - 5. tříd ZŠ 
Z2 žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií 
SŠ studenti a žáci středních škol 

Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že družstva kategorie Z2 a 
SŠ mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může 
hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie. Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 
1.1.2018 s tou úpravou, že nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude 
prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. Hodnocení družstev 
olympijským způsobem. 

Základní kolo 
Základní kolo proběhne v období říjen - listopad 2018 jako přebor školy ve výše uvedených věkových kategoriích. 
Přebor se hraje jako soutěž jednotlivců, účast hráčů registrovaných v šachových oddílech není omezena. 
Z nejlepších hráčů bude v každé věkové kategorii vytvořeno „A“ družstvo, které postoupí do okresního kola. 
V případě účasti většího počtu hráčů v základním kole doporučujeme sestavit pro okresní kolo také „B“ družstvo.  

Okresní kolo 
Okresní kolo proběhne v období listopad 2018 - leden 2019. V okresním přeboru startují ve všech třech věkových 
kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus maximálně dva náhradníci. 
Všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno.  
 
Termín:  4. prosince 2018 (úterý) v 8:30 hodin 
 
Místo konání:  sál Dělnického domu v Zastávce, Zastávka, Babická 139 - asi 200 m od terminálu IDS 
 
Hlavní rozhodčí: Mgr. Miroslav Hurta 
 
Organizační tým: Mgr. Aleš Dumek a kol. MT: 602 355 051 
 
Přihlášky: do 28. 11. 2018 e-mailem na adresu: ales.dumek@seznam.cz. Propozice, soupisky a 

přihlášky najdete také na webu: sachy.zastavka.cz. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout 
přihlášku po naplnění kapacity hracího sálu. Přihláška je platná až po jejím e-mailovém 
potvrzení organizačním týmem! 

 
Soupiska: Soupisku předložíte při prezenci. Jedná se o seznam dětí, které budou v družstvu hrát 

(4 žáci + max. dva náhradníci), opatřený razítkem školy. U každého dítěte uveďte datum 
narození, třídu, kterou ve škole navštěvuje a rapid ELO ČR (šachovou výkonnostní třídu). 
Pořadí na soupisce se řídí pravidly pro krátkodobé soutěže, tj. hráč může být na soupisce 
nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než rapid ELO ČR 
kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 
300 bodů vyšší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. U hráčů bez 
ELO ČR budou za hodnoty ELO ČR dosazeny hodnoty dle klasifikačního řádu, tedy za 
3. VT hodnota 1250, za 4. VT hodnota 1100 a za 5. VT hodnota 1000. Hodnoty rapid ELO 
ČR a VT se budou brát výhradně z databáze ŠSČR. Podle pořadí na soupisce nastupují 
hráči k šachovnicím. 

http://www.cechiezastavka.cz/
http://sachy.zastavka.cz/
http://www.zastavka.cz/
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Doprovod: Každý hráč mladší 18 let musí mít nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže pedagogický dozor, 

který za něj zodpovídá - zajistí si vysílající organizace. 
 
Hrací tempo:  2 x 15 minut na celou partii; pořadatel si vyhrazuje volbu systému losování a tempa hry podle počtu 

družstev. 
 
Program:  8:30 - 9:20  prezence, losování, zahájení 
  9:20 - 13:20  vlastní průběh turnaje   
  13:20 - 13:45  vyhlášení výsledků a předání diplomů 
  Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu. 
 
Vklad:  50 Kč za jedno družstvo; vklad bude uhrazen hotově v místě konání při prezenci 
 
Zápočet na ELO: turnaje budou započítány na rapid ELO ČR 
 
Hrací materiál:  Každé družstvo si s sebou přiveze dvě kompletní šachové soupravy, což znamená, že si každé 

družstvo přiveze 2 šachovnice s velikostí políčka ideálně 5x5 cm až 6x6 cm a 2 kompletní sady 
šachových figurek s velikostí krále ideálně 9-11 cm. Dále si každé družstvo přiveze dvoje funkční 
šachové hodiny. Pokud máte k dispozici šachovnice či figurky jiných (zejména menších) rozměrů, 
prosíme, abyste konzultovali tyto rozměry s pořadatelem. Pokud nemáte šachový materiál či 
hodiny k dispozici, lze za poplatek 50 Kč / souprava a 50 Kč / hodiny zajistit zapůjčení omezeného 
množství souprav a hodin. O zapůjčení je nutno zažádat do 28. 11. 2018 organizační tým soutěže - 
ideálně přímo na přihlášce. Uplatňuje se systém: „Kdo se dřív přihlásí, ten dřív dostane.“ Pořadatel 
si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku po vyčerpání kapacity zapůjčovaného materiálu a hodin. 
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže družstvo, které přijede bez materiálu či hodin, 
nebo s materiálem nesplňujícím výše uvedená kritéria. 

 
Postup:  Při účasti 1 až 2 družstev v dané věkové kategorii do krajského kolo postupuje pouze vítěz. Při 

účasti 3 a více družstev v dané věkové kategorii postupují do krajského kola první dvě družstva, 
přičemž případná B, C či další družstva téže školy v téže věkové kategorii startují v okresním kole 
bez práva postupu do krajského kola a do celkového počtu družstev za účelem určení počtu 
postupujících do krajského kola se tyto celky nezahrnují. Stejně tak se nezapočítává případné 
družstvo složené z hráčů z více škol sestavené za účelem zajištění sudého počtu družstev.   

 
Doprava:  nejlépe vlaky a autobusy IDS JMK (nebo http://www.idos.cz/); v době vydání propozic jsou podle 

idos.cz příjezdy náhradní autobusové dopravy (místo vlaku) od Brna v 9:07 a 9:08, příjezdy 
autobusů v 9:08 a 9:09. Jízdné hradí vysílající organizace. 

 
Občerstvení: Od 9:00 bude otevřená restaurace (www.papatbumbat.cz), v průběhu turnaje bude otevřen malý 

bufet. 
 
Různé:  Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu a 

fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořadatele. 
 

Informace o průběhu minulých ročníků lze najít na webu JmŠS i na webu pořádajícího oddílu. 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
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