
Komise mládeže Šachového svazu České republiky
vyhlašuje postupovou soutěž pro žáky základních a středních škol

Přebor škol v šachu
(Mistrovství ČR školních týmů v šachu)

Jedná se o soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. Bude probíhat ve třech věkových kategoriích: 
1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ 
2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia 
3. studenti a žáci středních škol  

Pozn. Podmínka příslušnosti  k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že družstva kategorie 2 a 3 
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. 7. 2018  (Odkaz) 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.  Tempo hry a  systém hry určuje  dle  podmínek  organizátor  kola.  Ten je  také 
oprávněn doplnit počet startujících jedním družstvem.
Soutěž ve všech třech věkových kategoriích proběhne na čtyřech úrovních: 

A - základní kolo B - okresní kolo C - krajské kolo D - republikové kolo

A) Školní kolo; termín: do 10. prosince 2018
Hraje se jako soutěž (přebor) jednotlivců příslušné školy, účast hráčů registrovaných v šachových oddílech není omezena.
Osoba zodpovědná za uspořádání přeboru základní školy (trenér, lektor, učitel) zabezpečí propagaci přeboru, šachový materiál 
(dle  podmínek  od  místního  nebo  blízkého  šachového  oddílu),  provede  řízení  přeboru  (systém  každý  s  každým,  systém 
kvalifikačních skupin, švýcarský systém), ve spolupráci s vedením školy či sdružením rodičů a přátel školy zabezpečí ceny pro 
nejlepší hráče obou kategorií, vyhlásí postupující a zpracuje výsledky.
Postup: Z nejlepších hráčů bude vytvořeno družstvo, které postoupí do okresního kola. (Účast hráče v základním kole ale - 
s ohledem na nemoc či jinou nevyhnutelnou absenci - není podmínkou nutnou pro zařazení do družstva na okresní kolo.)

B) Okresní kolo: čtvrtek 13. prosince 2018 – KD Jedovnice, prezence 7.30 - 8.15, konec do 13.45  
V okresním přeboru startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva škol. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři 
hráči plus dva náhradníci (všichni členové družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno). Pořadatel 
okresního kola zajistí hrací místnost, šachový materiál (šachy, hodiny), vypracování propozic okresního kola a jejich rozeslání 
na základní a střední školy, řízení samotného přeboru a zpracování a rozeslání výsledků. 
Postup: při účasti  1-2 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 
náhradníků složené z hráčů z více škol a sestavené jen za účelem „dosudění“ počtu družstev.

C) Krajské kolo: úterý 29. ledna 2019 – Břeclav
Ředitel soutěže: David Ciprys, Mahenova 1, 690 02 Břeclav, tel. 602 526 765, email david.ciprys@tiscali.cz
Krajského kola  se účastní  čtyřčlenná družstva  škol,  jež  si  účast  vybojovala  v okresních  kolech.  Pravidla  pro sestavování 
soupisky jsou stejná jako v okresním kole. 
Postup:  Do republikového kola postupují první dvě družstva z každé kategorie. 

D) Republikové kolo = Mistrovství ČR školních týmů v šachu; duben či červen 2019 (bude upřesněno).

Pozor na sestavování soupisky (v okresním a vyšším kole):
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než rapid Elo ČR kterýkoliv 
hráče nasazeného na soupisce pod ním (a tedy aby ani nebylo o více než 300 bodů vyšší než rapid Elo ČR kterýkoliv hráče 
nasazeného na soupisce nad ním). U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). 
Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Poznámka: Prosím všechny školy, které mají zájem se soutěže zúčastnit, aby mi daly co nejdříve vědět - rád bych měl 
přehled a zašlu příslušné formuláře. Základní kolo (přebor školy) je třeba odehrát do 10. prosince, uzávěrka závazných 
přihlášek do okresního kola je pondělí 10. prosince (telefonicky či mailem - nutno se přihlásit u mne). Jsem připraven 
poskytnout další upřesňující informace, vysvětlení či rady - stačí mne kontaktovat.

Prosím ovšem o zaslání  předběžných přihlášek hned,  jak budete  tušit,  že  se vaše škola  zúčastní,  ať  mohu začít 
zajišťovat dostatečný počet šachových souprav.

Zvláště prosím - nebojte se obsadit kategorii 1. Školy o ni obvykle nemají zájem, neboť příslušní učitelé soudí (podle 
sebe soudím tebe), že ty malé děti hrají velmi slabě - a zapomínají, že ty děti nebudou hrát proti nim, ale proti svým 
vrstevníkům. Jde i o to, aby se okres nepřipravoval o 1 postupové místo.

Josef Plch, Na Kopci 501, 679 06 Jedovnice, TM 720 484 223, TZ 516 402 486, e-mail: j.plch@atlas.cz

Pokud se budete přihlašovat mailem, dejte si raději potvrzení o přečtení. 
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https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf

