
Šachový oddíl Slavoj Litoměřice, z.s., pořádá 

Krajský přebor ÚKŠS v rapid šachu 4-členných družstev 2022-2023 
 
Termín konání:  sobota 25. března 2023 
 
Místo konání:   a) Veslařský klub, Střelecký ostrov 1013/3, 412 01 Litoměřice, 1. 

patro (při přihlášení do 10 družstev)  
 nebo  b) Centrální školní jídelna (CŠJ), Svojsíkova 7, Litoměřice – dle počtu 

přihlášených družstev, bude upřesněno a přihlášeným družstvům 
oznámeno do 2 dnů po termínu k podání přihlášek do turnaje. 

 
Právo účasti:  4-členná družstva oddílů ÚKŠS (max. 6-členná soupiska), kdy 

v družstvu mohou nastoupit pouze aktivní členové ŠSČR. Je povolen 
start jednoho cizince nebo jednoho hosta v sestavě družstva, pokud 
je tento hráč na soupisce některého z družstev daného oddílu 
v praktickém šachu 2022-2023.  

 Každý oddíl má právo přihlásit neomezený počet družstev, 
v případě omezených možností kapacity hrací místnosti má 
pořadatel právo přijmout k turnaji pouze 2 družstva jednoho oddílu 
s tím, že své rozhodnutí musí přihlášenému oddílu oznámit do 2 dnů 
po termínu k podání přihlášek do turnaje.  

 
Další požadavky:  Každé družstvo s sebou přinese dvě šachové soupravy i s funkčními 

hodinami.  
 
Předběžné přihlášky:  Elektronicky do 12. března 2023 na email: frg@email.cz , 
 kde bude uveden počet družstev oddílu, předpokládaný počet 

hráčů na soupisce, kontakt na kapitána družstva a zájemce o oběd  
Závazné přihlášky:  Elektronicky do 19. března 2023 na email: frg@email.cz ,  
 kde bude potvrzen počet družstev oddílu, předpokládaný počet 

hráčů na soupisce, kontakt na kapitána družstva, případně počet 
objednaných obědů, viz níže 

 
Vklad:  300 Kč za družstvo, platba v hotovosti na místě při prezenci  
 
Technická ustanovení:  Hraje se podle Pravidel FIDE pro rapid šach (článek A4 pro celou 

soutěž), Soutěžního řádu ŠSČR a Pravidel soutěže.  
 
Tempo a systém:  Tempo 2 x 15 min. + 5 s na tah  
 švýcarský systém na 7-9 kol podle počtu účastníků 
 Při účasti 7-10 družstev systém každý s každým  
 Při účasti do 6 družstev systém každý s každým dvoukolově  
 Čekací doba je 15 minut.  
 
Hodnocení:  1. počet zápasových bodů (3-1-0);  
 2. Buchholz ze zápasových bodů;  
 3. součet skóre ze všech utkání;  
 4. Buchholz ze skóre;  
 5. los.  
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Krajský přebor ÚKŠS v rapid šachu 4-členných družstev 2022/2023 

Zápočet ELO:  Výsledky budou zaslány na LOK-rapid ČR.  
 
Cenový fond:  První tři družstva obdrží pohár a diplom, dále nejlepší družstva 

obdrží ceny ve výši min. cenové dotace ÚKŠS (1.500 Kč)  
 
Ředitel turnaje:  Ing. František Chaloupka, tel.: 777 214 139, e-mail: frg@email.cz  
 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Josef Lácha, IA  
 
Časový plán:  Prezence 8:30 – 9.00 hod., zahájení v 9.15 hod., předpokládaný 

konec cca v 17.00 hod.  
 
Další ustanovení: Po celou dobu turnaje platí v hrací místnosti zákaz kouření, 

konzumace alkoholických nápojů a používání elektronických 
komunikačních prostředků (z výjimkou obsluhy PC pořadatelem).  

 Výsledky turnaje budou zveřejněny na: http://chess-result.com. 
První tři družstva mají právo přímého postupu na Mistrovství ČR 
družstev v rapid šachu.  

  
 Pořadatel na základě předběžných přihlášek rozhodne o hrací 

místnosti. Toto rozhodnutí přihlášeným oddílům zašle v termínu do 
14.03.2023.  

 V případě hrací místnosti a) Veslařský klub pořadatel zajistí kávu, čaj 
(samoobsluha), další občerstvení si zajišťují účastníci.  

 V případě hrací místnosti b) CŠJ je možné kromě nápojů zajistit 
oběd v hodnotě 100 Kč, počet obědů však musí pořadatel závazně 
nahlásit 20.3.2023, vlastní využití prostor CŠJ již 13.3.2023.  

  
Z výše uvedených důvodů žádáme o seriózní přístup při přihlašování počtu družstev i počtu 
případných obědů.  
 
 
 
Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let jeho zákonný zástupce) dává souhlas se 
zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnaje na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává 
souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatele a ÚKŠS. 
 
 
Za pořadatele:  ………………………………….. 
 Ing. Fr. Chaloupka  
 
Členové STK k rozpisu turnaje ve stanoveném termínu do 16.1.2023 nevznesli žádné 
připomínky, tím byl tento rozpis schválen.  
 
Ing. František Chaloupka  
pověřen řízením STK ÚKŠS 
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