
Dům dětí a mládeže Ústí n.L. p.o. a Šachový klub Spartak Ústí n.L.  

                         vás zvou      
pod záštitou  

Mgr. Michala Ševcovice, náměstka pro školství města Ústí n.L. 

a 

 PadDr. Jana Eichlera, ředitele DDM Ústí n.L.   

na: 
 

Okresní kolo přeboru škol v Š A C H U 2021-2022 
I., II. stupně ZŠ a středních škol        

      v pondělí 17. 1. 2021 

po raním aktuální otestování anticovid žáků ve školách 

Dům dětí a mládeže, ul. V. Hradební (vchod z Bělehradské), Ústí n. L. 

 

 
  Kategorie (každá ze tří se hraje samostatně): 

ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň (včetně přísl. ročníků vícel. Gymnázií), střední školy a učiliště. 

Prezence :   8:45-9:15,  vyhodnocení výsledků 13:20-13:45. 

Družstvo školy: 4členné, možní 2 náhradníci. 

 

Ředitel soutěže: Pavel Chrz, skoly@sachyusti.cz , tel. 602 13 99 98. 

Přihlášky  :  Do  středy 24.11.  na adresu skoly@sachyusti.cz  

 
Startovné  : 100 Kč za družstvo školy. 

Ceny  : Z příspěvku partnerů a sponzorů akce.   

 

Na stránce k akci: www.skoly.sachyusti.cz naleznete tyto propozice, připomenutí výsledků 

minulých ročníků, pokyny přihlášeným a v průběhu on-line výsledky, závěrečné výsledky.  

 

Technicky zajišťuje: Šachový klub Spartak Ústí n.L., www.sachyusti.cz .  

 

Tempo hry : Hraje se dle pravidel FIDE, každý hráč má na partii 2 x 12 min + 3 sec na tah. 

 

 Systém  :         Dle počtu týmů na 5-7 kol. 
    
  

Časový program : 08:45-09:15 prezence 

   09:30-09:40 zahájení  

   09:45-13:10  turnaj 

   13:20-13:40 slavnostní zakončení s vyhodnocením družstev a jednotlivců 

      

Slavnostní zakončení : Předání pohárů, medailí, na závěr losujeme pro přítomné věcné ceny. 

 

Občerstvení :  Stolní vody, čaj, káva zdarma. Automat na nápoje a na drobné občerstvení. 
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Z pravidel mezinárodní šachové  federace FIDE : 

 Platí pro hráče, trenéry, doprovod, příznivce, diváky. 

 Hrací sál i budova je nekuřácká.  

 Není možno používat mobilní telefon při hře (i zazvonění) je prohrou. 

 (Pozn.: Zprávy domů o vítězstvích tedy jen o přestávkách mezi koly mimo hrací sál).  

 

Postupy : 1. a 2. tým postupuje do krajského kola konané 2.2. 2022 v Chlumci (okr. Ústí n.L.). 

 

GDPR:  Přihláškou účastníci souhlasí se zpracováním a prezentací výsledkového a obrazového 

materiálu a s pozváním zástupců médií. V případě nesouhlasu sdělte na místě 

fotografovi. Vše ve smyslu zpracování od JUDr. Jiřího Navrátila, člena rozkladové 

komise Úřadu ochrany osobních údajů ČR: https://www.chess.cz/gdpr-pokyny-k-

ochrane-osobnich-udaju-pro-cleny-sscr 

   

Akci podpořili: 

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: https://www.zpmvcr.cz/   

 

Prodej šachů, šachové literatury, tréninkových videí: Robert a Petr šachy  https://www.rpsachy.cz/cs/  

 
 

    Na Vaší účast se těší pořadatelé.   
              
                             Pavel Chrz, 602139998 

                     ředitel soutěže, skoly@sachyusti.cz  
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