Komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu

Přebor škol v šachu ve školním roce 2019/2020

Pravidla pro pořádání postupové soutěže základních a středních škol
v Ústeckém kraji
Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního
studia. Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích:
1. žáci 1. - 5. tříd ZŠ
2. žáci 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
3. studenti a žáci středních škol
Poznámka: 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“ 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 je: Švýcarský systém: 1. partiové body, 2. střední Buchholz, 3.
Buchholz, 4. zápasové body (3-1-0), 5. lepší výsledek na první šachovnici, druhé atd., 6. los.
Každý s každým: 1. partiové body, 2. zápasové body (3-1-0), 3. Sonneborn Berger, 4.
vzájemný zápas, 5. lepší výsledek na 1. šachovnici, druhé atd., 6. los.

Soutěž má v každé ze tří věkových kategorií v kraji tři stupně:
A) základní kolo (školní kolo)
B) okresní kolo (spádová oblast bývalých okresů)
C) krajské kolo
Přebor škol ve školním roce 2019/2020 vyvrcholí republikovým kolem.
A) základní kolo (školní kolo)
Termín: polovina září – první polovina listopadu 2019
Základní kolo (přebor školy) se hraje jako soutěž jednotlivců příslušné školy, účast hráčů
registrovaných v šachových oddílech není omezena. V základním kole se doporučuje tempo
hry 2 x 15 minut, aby se celé dalo odehrát v jednom vyučovacím dni. Čekací doba se
stanovuje na 10 minut od stanoveného začátku partie.
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Osoba zodpovědná za uspořádání přeboru 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 kategorií, vyhlásí postupující a zpracuje výsledky.
Výsledky přeboru školy zasílejte pověřenému zástupci komise mládeže Ústeckého krajského
šachového svazu v okrese a zástupcům komise mládeže ÚKŠS na adresy
durdisovam@seznam.cz a v kopii jiri.kaluzny@seznam.cz. Výsledky by měly obsahovat
pořadí, počet bodů a datum narození hráčů.
Přebor je vhodné uskutečnit při minimálním počtu 5 hráčů v jednotlivých kategoriích, aby
bylo možné z nejlepší čtveřice sestavit postupující družstvo do okresního kola. V případě, že
by se základní kolo na škole neuskutečnilo, může se škola přihlásit rovnou do okresního kola
a sestavu družstva určit nominací. Systém postupů ze školního kola do okresního kola je
v kompetenci pořadatelů okresních kol.
B) okresní kolo
Termín: listopad 2019 – prosinec 2019
Pro pořádání okresního kola se doporučuje volit vyučovací den, aby účast nebyla ovlivněna
víkendovými aktivitami žáků.
Pořadatel okresního kola zajistí šachový materiál spolu s pořadateli základního kola!
Komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu pověřuje pořadatelstvím okresních
kol ve školním roce 2019/2020 v našem kraji tyto členy ÚKŠS :
Chomutov
- Jiří Kalužný
jiri.kaluzny@seznam.cz
Most
- Radomír Pešek
radomir.pesek@centrum.cz
Teplice
- Ing. Vladimír Hadraba
v.hadraba@volny.cz
Ústí nad Labem
- Pavel Chrz
pavel.chrz@sachyusti.cz
Děčín
- Václav Halba
halbavdf@centrum.cz
Louny
- Radek Ulrych
UlrychR@seznam.cz
Litoměřice
- Monika Durdisová
durdisovam@seznam.cz
V okresním kole 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). V případě potřeby lze
okresní kolo hrát jako turnaj jednotlivců, ze kterého se do soutěže družstev příslušná čtveřice
(plus maximálně dva náhradníci) vyhodnotí dle závěrečných výsledků.
Pořadatel okresního kola zajistí hrací místnost, šachový materiál (šachové soupravy,
hodiny), diplomy, ceny, vypracování podrobných proposic (zaslat ke schválení do 15. 10.
2019 komisi mládeže) a jejich rozeslání školám působících v daném okrese a zástupcům
komise mládeže ÚKŠS na adresy durdisovam@seznam.cz a v kopii jiri.kaluzny@seznam.cz.
Doporučeným hracím systémem je 2 x 15 minut na partii bez zapisování, při účasti do 8
družstev každé družstvo s každým ve své kategorii. Při účasti 9 a více družstev švýcarský
systém na 7 kol. Pro soutěž jednotlivců je doporučen švýcarský systém na 7 kol. Čekací
doba je stanovena na 10 minut od stanoveného začátku partie. V okresním kole se
doporučuje vybírat vklad za jedno družstvo 200,- Kč.
Výsledky okresního kola musí být odeslány ihned po turnaji pořadateli krajského kola a
zástupcům komise mládeže ÚKŠS na adresy durdisovam@seznam.cz a v kopii
jiri.kaluzny@seznam.cz. Výsledky musí obsahovat minimálně pořadí, body a jména družstev,
jejich soupisku s uvedením data narození každého hráče a jeho bodového zisku. Součástí
výsledků musí být i kontakt (e-mail) na postupující školy.
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Doporučení: Při sestavování soupisek by měl být každý hráč na soupisce nasazen tak, aby
jeho rapid ELO ČR, nebylo o více než 300 bodů nižší, než má kterýkoliv hráč nasazený na
soupisce pod ním, a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší, než má kterýkoliv hráč nasazený
na soupisce nad ním. KM ŠSČR dále doporučuje všechna kola započítávat na rapid ELO
ČR. Informace o zápočtu musí být nedílnou součástí propozic.
Postupy do krajského kola:
Počet družstev v okresním kole
1 – 3 družstva
4 – 6 družstev
7 a více družstev

Počet postupujících do krajského kola
1
2
3

Pořadatel okresního kola může připustit start 2 a více družstev z jedné školy v kategorii
(družstva A, B, atd.). Pořadatelé okresních kol si mohou sami regulovat počet družstev
z jednotlivých škol. Do počtu družstev v okresním kole pro potřebu určení postupujících do
krajského kola se započítávají v každé kategorii maximálně 2 družstva z jedné školy. Do
krajského kola mohou postoupit maximálně 2 družstva z jedné školy.
C) krajské kolo
Termín: 28. 1. nebo 29. 1. 2020
V krajském kole startují oprávnění postupující z okresních kol (případně jejich náhradníci dle
výsledkové listiny). Ve všech třech věkových kategoriích startují 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). Pořadatel krajského
kola, zajistí hrací místnost. Právem pořadatele je požádat účastníky krajského kola o
přivezení vlastního šachového materiálu (na požádání mohou školám vypomoci pověření
pořadatelé okresních kol). Pořadatel krajského kola má právo udělit dvě divoké karty v každé
kategorii.
Hracím tempem je 2 x 20 minut na partii bez zapisování. Při účasti do 8 družstev každé
družstvo s každým ve své kategorii. Při účasti 9 a více družstev švýcarský systém na 7 kol.
Čekací doba se stanovuje na 15 minut od stanoveného začátku partie.
Při sestavování soupisek musí být každý hráč na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO
ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než má kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním,
a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než má kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad
ním. KM ŠSČR dále doporučuje všechna kola započítávat na rapid ELO ČR. Informace o
zápočtu musí být nedílnou součástí propozic. Krajské kolo je postupovou soutěží.
Postupy do republikového kola:
Do republikového kola postupují z krajského kola z každé kategorie první dvě družstva.
Proposice republikového kola budou zaslány oprávněným účastníkům po oznámení
uvedených skutečností komisí mládeže ŠSČR.

Vydáno 20. 8. 2019

Jiří Kalužný
předseda komise mládeže ÚKŠS

Monika Durdisová
pověřený člen komise mládeže ÚKŠS
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