
Rozpis soutěží družstev mládeže, 

řízených Pardubickým krajským šachovým svazem,  

platný pro sezonu 2020–2021 

 

1.Všeobecné údaje 

1.1. Pořadatel soutěží družstev mládeže 

Pořadatelem všech soutěží je Pardubický krajský šachový svaz (PDŠS) 

Sídlo:                         Čs.  Partyzánů 13, 537 01 Chrudim 

e-mail:                      info@chesspce.cz 

bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu 2900148659/2010 

pro platby používejte variabilní symbol: 03519xxx18 

      kde 035 označuje sportovní odvětví šachy 

                19 je označení pro Pardubický kraj 

              xxx je kód konkrétního oddílu v rámci databáze ŠSČR 

                18 je kód pro vklady do KPDŽ 

dále uvádějte specifický symbol 3616 

 

1.2. Řídící orgán 

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev mládeže je Komise mládeže 

Pardubického krajského šachového svazu (KM PDŠS). 

 

1.3. Struktura soutěží družstev mládeže 

V rámci PDŠS jsou v sezoně 2020–2021 organizovány soutěže: 

- Krajský přebor šestičlenných družstev žáků (KPDŽ) 

- Východočeský pohár šestičlenných družstev žáků (VPDŽ), ve kterém je 

spolupořadatelem PDŠS Královéhradecký krajský šachový svaz 

- Krajská soutěž čtyřčlenných družstev žáků (KSDŽ) 

- Krajský přebor šestičlenných družstev mladších žáků 

- Okresní a krajská kola přeboru čtyřčlenných družstev škol v kategoriích: 

1.  I. stupeň ZŠ 

2.  II. stupeň ZŠ + víceletá gymnázia 

3.  střední školy 

 

 

 

2. 

                     Krajský přebor šestičlenných družstev žáků (KPDŽ) 

KPDŽ je dlouhodobá soutěž šestičlenných družstev žáků, která bude sehrána systémem každé 

družstvo s každým za účasti 8-10 družstev. Při účasti 11 a více družstev (účast je závislá na 

počtu došlých přihlášek) bude zvolen systém základních skupin a následně finálových skupin. 
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Ke třem utkáním jednoho družstva v rámci jednoho srazu dojde pouze jednou v průběhu celé 

soutěže.   

 

Oprávněnými účastníky KPDŽ v sezoně 2020–2021 jsou: 

a) Družstva sestupující z 1. ligy ČR mládeže v sezoně 2019-2020: 

TJ Štefanydes Polička a TJ Lanškroun A 

 

b) Družstva startující v KPDŽ 2019-2020 umístěná na 2.-8. místě konečného pořadí: 

2222 ŠK Polabiny D, ŠK Ústí nad Orlicí, ŠK Svitavy, TJ Lanškroun B, CHS Chotěboř, ŠO 

Hlinsko, Šachový spolek Železné hory B 

 

c) Družstva postupující z KSDŽ 2019–2020: 

TJ Spartak Letohrad, TJ Slovan Moravská Třebová 

 

d) Mimořádně další družstva spadající pod PDŠS, která projeví zájem startovat. KM PDŠS tím 

sleduje cíl dát možnost startovat v KPDŽ více účastníkům  

 

Termíny soutěže 

Přihlášená družstva sehrají přebor formou 4 sobotních srazů v termínech 3.10.2020, 

7.11.2020, 28.11.2020 a 23.1.2021.  

Poznámka: umístění srazů, vedoucí srazů a organizací srazů pověřené oddíly budou určeni po 

uzavření přihlášek. 

 

Podmínky pro start v soutěži 

Přihláška do KPŽD je součástí tohoto rozpisu a zástupci oprávněných družstev ji úplně vyplní 

a zašlou e-mailem vedoucímu soutěže.  Přihlášky je třeba zaslat do 10.9.2020.  

Přihlášky je potřeba dále zaslat hospodáři PDŠS,  jaromir.krys@seznam.cz  

V případě, že některé oprávněné družstvo nebude mít zájem v soutěži startovat, oznámí tuto 

skutečnost s předstihem do 31.8.2020!  

Další důležitou podmínkou pro start v KPDŽ je úhrada startovného, které činí 300,-- Kč za 

družstvo. Startovné je třeba uhradit do termínu shodného se zasláním přihlášky, tj. do 

10.9.2020.  Údaje k platbě jsou uvedeny v bodě 1.1. 

 

Rozlosování soutěže bude provedeno KM PDŠS (Lubomír Šilar, Jiří Krištof, Adolf Krušina) na 

základě došlých přihlášek v rámci konání KPJ žactva ve dnech 11.9. – 13.9. 2020 v Milovech.  
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Soupiska a její náležitosti 

Soupiska družstva musí být zpracována na příslušném tiskopisu a musí obsahovat následující 

údaje: 

- název družstva 

- název soutěže pro kterou platí 

- ročník soutěže 2020–2021 

- příjmení, jméno a ročník narození nejvýše 20 hráčů 

- identifikační číslo hráče ELO LOK 

- v poznámce u hráčů na soupisce uveďte následující označení: (H) host, (V) 

volný hráč, (M) mladší žák, (D) dívka, dále vyznačte (Z) hráče základní 

sestavy, kterou tvoří 6 nejvýše uvedených hráčů na soupisce, kteří mohou 

nastoupit k utkání 

- pokud jste schopni uspořádat sraz minimálně 4 družstev, uveďte adresu 

místa, kde by se mohl sraz konat a s účastí kolika družstev 

- jméno a příjmení kapitána družstva a jeho zástupce (starší 18 let) 

- e-mailovou adresu, na kterou bude zasílána korespondence spojená se 

soutěží 

- mobilní (případně telefonní) spojení na osobu, která bude pověřena 

převzetím naléhavého vzkazu, týkajícího se soutěže (pokud není kapitánem 

družstva nebo jeho zástupcem) 

- příjmení a jméno osoby, která soupisku vyplnila 

Doplňování soupisek v průběhu soutěže je možné kdykoliv během soutěže. V žádném případě 

však není možné hráče na soupisce škrtat! O doplnění soupisky musí být e-mailem informován 

vedoucí soutěže minimálně 1 týden před konáním srazu! 

Zpracovanou soupisku zašlete e-mailem vedoucímu soutěže do 25.9.2020 nejpozději. 

Vedoucí soutěže provede kontrolu soupisek a provede vyškrtnutí neoprávněně uvedených 

hráčů (např. bez povolení hostování, které je potřeba zaslat společně se soupiskou 

vedoucímu soutěže do 25.9.2020).  

Upravené soupisky vedoucí soutěže zveřejní ve Zpravodaji KPDŽ číslo 1., který bude 

kapitánům družstev zaslán před prvním srazem dne 3.10.2020. Pouze tyto upravené 

soupisky budou platné pro soutěž! 

 

Věková hranice a sestava k utkání 

K utkání nastupují vždy: 

- 4 žáci narození 2005 nebo mladší 

- 1 dívka narozená 2005 nebo mladší, kterou může nahradit chlapec 

narozený 2010 nebo mladší 

- 1 chlapec nebo dívka narození 2008 nebo mladší 



V každém utkání KPDŽ může nastoupit pouze 1 volný hráč nebo 1 host! 

Všichni hráči uvedení na soupisce musí být registrováni v ŠSČR. Pokud bude na soupisce 

uveden neregistrovaný hráč, může nastoupit k utkání až po provedení registrace, tj. tento hráč 

bude uveden v databázi hráčů ŠSČR.  Nestačí tedy pouze doklad o tom, že registrace byla 

zaslána k vyřízení na ŠSČR nebo potvrzený formulář přihlášky od ŠSČR! 

 

 

Pravidla, tempo hry, zápis partie 

Soutěže družstev mládeže PDŠS se hrají dle pravidel FIDE, platného soutěžního řádu ŠSČR a 

tohoto Rozpisu. KPDŽ se hraje tempem 40 minut na partii pro každého hráče s přídavkem 30 

vteřin za každý provedený tah. Všichni hráči mají povinnost své partie zapisovat. Zápisu jsou 

zproštěni předškoláci nebo žáci 1. třídy. Pokud však nezapisují, krátí se jim na začátku partie 

čas na rozmyšlenou o 10 minut. 

Hodnocení výsledků: 

O konečném pořadí v soutěži rozhoduje: 

a) Zápasové body, tj. 3 body za vítězství družstva, 1 bod za remízu družstva a 0 bodů za 

prohru družstva 

b) Skóre, tj. součet všech bodů všech hráčů družstva v celém průběhu soutěže 

c) Celkový počet vyhraných partií hráčů družstva v celém průběhu soutěže 

d) Výsledek vzájemného utkání 

e) Výsledek proti 1., 2. atd… družstvu 

Postupy a sestupy: 

Vítěz KPDŽ postupuje do 1. ligy mládeže ČR, poslední družstva v KPDŽ sestupují do KSDŽ pouze 

v případě, kdyby počet zájemců v další sezóně překročil počet 12 účastníků.  

Medaile, diplomy a poháry 

Družstva na prvních třech místech konečného pořadí soutěže obdrží diplomy a poháry, šest 

hráčů družstva a družstvo obdrží medaile. 

Všechny dosažené výsledky jednotlivců zašle KM PDŠS na výpočet ELO LOK. 

 

Rozhodčí utkání a jeho povinnosti    

Rozhodčím je vedoucí srazu (vedoucí toho družstva, které bylo pověřeno uspořádáním srazu). 

Jeho povinností je nahlášení výsledků utkání vedoucímu soutěže e-mailem do 18 hodin dne, 

ve kterém se utkání hrálo. 

Písemný zápis o utkání ve dvojím provedení zůstává u vedoucího srazu do skončení soutěže, 

tj. do vyhlášení oficiálních výsledků soutěže vedoucím soutěže v závěrečném zpravodaji. 



Pokud dojde v utkání ke sporu, vedoucí srazu spor popíše v zápisu o utkání, dá možnost 

písemného vyjádření ke sporu kapitánům účastněných družstev a odešle tento zápis e-mailem 

vedoucímu soutěže k posouzení a rozhodnutí. 

Vedoucí srazu 

Kromě funkce rozhodčího vedoucí srazu zajišťuje místo konání srazu, hrací materiál a 

minimálně s týdenním předstihem zasílá vedoucímu soutěže základní informace o srazu, ve 

kterých uvede všechny důležité údaje potřebné pro všechna účastněná družstva srazu (místo 

konání, doprava do místa konání, možnosti občerstvení, časový program srazu). Vedoucí 

soutěže zkontroluje kompletnost základních informací o srazu a provede případné doplnění a 

rozeslání účastníkům srazu. 

Vedoucí soutěže 

Vedoucím soutěže je člen KM PDŠS, Mgr. Jiří Krištof, jirikristof@seznam.cz  

Vedoucí soutěže zajišťuje (kromě již výše v textu uvedených povinností) pravidelnou 

informovanost účastníků soutěže vydáváním zpravodajů v čase co nejkratším po jednotlivých 

srazech družstev.  Zpravodaj bude rozesílán na e-mailové adresy kapitánů družstev a bude 

také zveřejňován na webových stránkách PDŠS. 

Dalším úkolem vedoucího soutěže je zpracování sborníku partií sehraných v soutěži. Sborník 

sestaví jako sumář zápisů partií v elektronickém formátu pgn, které mu zašlou kapitáni 

domácích družstev (rovněž ve formátu pgn) vždy v termínu do 7 dnů po skončení utkání. 

Domácí družstvo je družstvo, které mělo v utkání na 1. šachovnici bílé figury. Kapitán 

domácího družstva má právo vybrat si od všech hráčů příslušného utkání originály zápisů partií 

za účelem jejich elektronického zpracování.   

Postihy nedisciplinovaných družstev: 

Za neoprávněné nastoupení hráče ze základní sestavy vyšších soutěží mládeže (extraliga nebo 

1. liga mládeže) následuje kontumační prohra všech partií příslušného utkání, ve kterém tento 

hráč nastoupil. 

       Pokuty: 

pozdní zaslání přihlášky nebo soupisky                                                    100 Kč 

neúplně vyplněná soupiska                                                                        100 Kč 

nenastoupení družstva k jednomu utkání                                               500 Kč 

nenastoupení družstva k druhému utkání a dalšímu, pokud 

nedojde k vyloučení družstva ze soutěže                                              1 000 Kč 

nenastoupení hráče základní sestavy                                                       200 Kč 

kontumace dvou partií v průběhu soutěže a každé další                      100 Kč 

nezaslání partií družstva do 7 dnů od data konání utkání                    200 Kč        

nezaslání partií družstva do 12 dnů od data konání utkání                  300 Kč           

nezaslání partií družstva vůbec                                                                  500 Kč         
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Námitky a odvolání 

Námitky proti rozhodnutí vedoucího soutěže může uplatnit odpovědný zástupce oddílu nebo 

klubu písemně na adresu vedoucího STK PDŠS s tím, že musí být doložena kopie dokladu o 

zaplacení předepsané odpovídající částky na účet PDŠS, která bude v případě kladného 

vyřízení námitky v plné výši vrácena namítajícímu a v opačném případě propadne ve prospěch 

PDŠS. Rozhodnutí komise STK bude namítajícímu doručeno písemně do 14 dnů od data jejího 

doručení. 

Odvolání proti rozhodnutí vedoucího STK PDŠS (včetně udělení pokut) může učinit odpovědný 

zástupce oddílu nebo klubu nejpozději do 10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to 

výhradně doporučeným dopisem na adresu Výkonného výboru PDŠS s tím, že musí být 

doložena kopií dokladu o zaplacení předepsané částky na účet PDŠS. V případě kladného 

vyřízení odvolání bude v plné výši vrácena odvolávajícímu se nebo v opačném případě 

propadne ve prospěch PDŠS. Rozhodnutí VV PDŠS bude odvolávajícímu doručeno písemně do 

7 dnů od nejbližšího zasedání VV PDŠS.  

 

 

3. 

Východočeský pohár šestičlenných družstev žáků (VPDŽ) 

Východočeský pohár družstev žáků je od ročníku 2020-2021 nadstavbovou součástí KPDŽ, 

jejímž účelem je čtveřici nejlepších družstev z KPDŽ umožnit sehrání dalších 4 kvalitních utkání 

se 4 nejlepšími družstvy ze sousedního Královéhradeckého kraje a porovnat tak vzájemnou 

úroveň jednotlivých krajských přeborů družstev žáků. 

Pořadateli jsou KHŠS (Královéhradecký krajský šachový svaz) a PDŠS (Pardubický krajský 

šachový svaz).  

Soutěž je nepostupová, vítěz se stává vítězem Východočeského poháru a obdrží pohár pro 

vítěze.  Poháry obdrží dále družstva na 2. a 3. místě.  

Právo účasti 

Právo účasti získají družstva na 1. – 4. místě KPDŽ ročníku 2020-2021 v rámci PDŠS a KHŠS 

(celkem osm družstev). V případě nezájmu o účast některého oprávněného družstva ve VPDŽ, 

získá právo účasti družstvo na dalším (5. atd. místě) konečného pořadí KPDŽ příslušného kraje. 

Potvrzení účasti ve VPDŽ se vyznačuje již v přihlášce do KPDŽ, kde je potřeba vyplnit příslušnou 

kolonku. 

Systém soutěže 

Soutěž bude sehrána systémem každé družstvo s každým s tím, že se započítají vzájemné 

výsledky účastněných družstev dosažené v příslušném KPDŽ, ročníku 2020-2021.  

 



 

Soupisky družstev 

Soupisky družstev zpracované pro KPDŽ 2020-2021 platí i pro VPDŽ s tím rozdílem, že již je 

nelze doplňovat a platí v tom stavu, který byl platný pro poslední kolo KPDŽ.  

Vedoucí KPDŽ za Královéhradecký krajský šachový svaz v sezoně 2020-2021 zašle do 31.1.2021 

e-mailem soupisky postupujících družstev do VPDŽ za KHŠS vedoucímu VPDŽ.   

Pravidla, tempo hry, zápis partie 

Hraje se dle pravidel FIDE, platného soutěžního řádu ŠSČR a tohoto Rozpisu. VPDŽ se hraje 

tempem 40 minut na partii pro každého hráče s přídavkem 30 vteřin za každý provedený tah. 

Všichni hráči mají povinnost své partie zapisovat. Zápisu jsou zproštěni předškoláci nebo žáci 

1. třídy. Pokud však nezapisují, krátí se jim na začátku partie čas na rozmyšlenou o 10 minut. 

Po skončení partií se zápisy partií nevybírají k elektronickému zpracování, takže tento materiál 

zůstane plně k dispozici hráčům a jejich trenérům.  

Věková hranice a sestava k utkání 

K utkání nastupují vždy: 

- 4 žáci narození 2005 nebo mladší 

- 1 dívka narozená 2005 nebo mladší, kterou může nahradit chlapec 

narozený 2010 nebo mladší 

- 1 chlapec nebo dívka narození 2008 nebo mladší 

V každém utkání VPDŽ může nastoupit pouze 1 volný hráč nebo 1 host! 

Všichni hráči uvedení na soupisce musí být registrováni v ŠSČR. Pokud bude na soupisce 

uveden neregistrovaný hráč, může nastoupit k utkání až po provedení registrace, tj. tento hráč 

je uveden v databázi hráčů ŠSČR.  Nestačí tedy pouze doklad o tom, že registrace byla zaslána 

k vyřízení na ŠSČR. 

Hodnocení výsledků: 

O konečném pořadí v soutěži rozhoduje: 

a) Zápasové body, tj. 3 body za vítězství družstva, 1 bod za remízu družstva a 0 bodů za 

prohru družstva 

b) Skóre, tj. součet všech bodů všech hráčů družstva v celém průběhu soutěže 

c) Celkový počet vyhraných partií hráčů družstva v celém průběhu soutěže 

d) Výsledek vzájemného utkání 

e) Výsledek proti 1., 2. atd… družstvu 

Termíny a rozlosování soutěže 

Východočeský pohár bude sehrán ve dvou termínech 6.2.2021 v Pardubicích a 27.2.2021 

v Hradci Králové. Každé družstvo sehraje v rámci jednoho termínu dvě soutěžní utkání. 



Rozlosování: 

1.kolo  6.2.2021  od  9 hodin:        1HK – 4PA      1PA – 4HK     2HK – 3PA     2PA – 3HK  

2.kolo  6.2.2021  od 13 hodin:       3PA – 1HK      3HK – 1PA     4HK – 2PA     4PA – 2HK  

3.kolo 27.2.2021 od  9 hodin         1HK – 2PA      2HK – 1PA     3PA – 4HK     4PA – 3HK  

4.kolo 27.2.2021 od 13 hodin:       1PA – 1HK      2PA – 2HK     3HK – 3PA     4HK – 4PA  

 

Všechny dosažené výsledky jednotlivců odešle vedoucí VPDŽ na výpočet ELO LOK. 

Rozhodčí utkání a jeho povinnosti    

Rozhodčím utkání je vždy kapitán domácího družstva (tj. družstva, které má na 1. šachovnici 

bílé figury). Rozhodčí odpovídá mimo jiné i za správnost zápisu o utkání.   

Vedoucí soutěže, zajištění srazů 

Vedoucím soutěže je Mg. Jiří Krištof, jirikristof@seznam.cz  

Vedoucí soutěže v 1. zpravodaji zašle e-mailem kapitánům družstev soupisky účastněných 

družstev. 

Dále vydá zpravodaj č. 2 a č.3 s aktuální informací o průběžném (konečném) stavu soutěže 

družstev s výsledky jednotlivých hráčů. Za účelem zpracování těchto zpravodajů obdrží 

všechny zápisy o utkání družstev. V případě jeho nepřítomnosti mu zápisy o utkání zašle 

pověřený kapitán některého z družstev. 

KM PDŠS zajistí hrací místnost a materiál (šachy, hodiny, formuláře zápisů partií a o utkání) 

pro 1. sraz družstev dne 6.2.2021 v Pardubicích. Informace o tomto srazu rozešle všem 

kapitánům účastněných družstev e-mailem s dostatečným časovým předstihem. 

KM KHŠS zajistí hrací místnost a materiál (šachy, hodiny, formuláře zápisů partií a o utkání) 

pro 2. sraz družstev dne 27.2.2021 v Hradci Králové. Informace o tomto srazu rozešle všem 

kapitánům účastněných družstev e-mailem s dostatečným časovým předstihem. 

Startovné a náklady na soutěž 

Startovné ve VPDŽ se neplatí. Družstva startují na své vlastní náklady. 

Námitky a odvolání 

Zde platí stejný postup jako u KPDŽ. Námitky se zasílají STK nebo odvolání VV krajského 

šachového svazu, ke kterému družstvo územně náleží. 
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4. 

Krajská soutěž čtyřčlenných družstev žáků (KSDŽ) 

Krajská soutěž čtyřčlenných družstev žáků bude stejně jako v minulých letech sehrána formou 

dvou jednodenních turnajů.  KM PDŠS pověří pořadatelstvím těchto turnajů oddíly územně 

náležející do PDŠS, které budou splňovat nejlépe objektivní podmínky pro uspořádání soutěže. 

Těmito podmínkami jsou především.   

a) Vhodná hrací místnost, bez nutnosti přezouvání a dovozu hracího materiálu účastníky 

soutěže 

b) Dostatek zkušeností s pořádáním podobných akcí 

Zájemci o přidělení pořadatelství některého z turnajů KSDŽ se přihlásí vedoucímu soutěže 

Mgr. Jiřímu Krištofovi emailem, jirikristof@seznam.cz do 15.9.2020.    

Rozhodnutí o přidělení pořadatelství turnajů KSDŽ Komise mládeže PDŠS sdělí všem oddílům 

a zveřejní na webových stránkách PDŠS do 30.9.2020.  

Termíny turnajů 

1. turnaj:         sobota  30.1.2021 

2. turnaj:         sobota  27.3.2021 

Propozice turnajů 

Určení pořadatelé turnajů zpracují v termínu 21 dní před termínem konání soutěže propozice 

turnaje, kde mimo jiné uvedou technické podmínky dané pro KSDŽ obsažené v tomto rozpisu 

a zašlou je e-mailem vedoucímu soutěže, který je v termínu do 14 dní před termínem konání 

soutěže schválí a zašle na vědomí oddílů a k zveřejnění na webových stránkách PDŠS. 

Přihlášky do soutěže 

se zasílají přímo pořadatelům jednotlivých turnajů v termínu, který bude uveden v 

pořadatelem vydaných propozicích  

Technické podmínky  

a) při účasti do 10 družstev se hraje systémem každé družstvo s každým 

při účasti nad 10 družstev se hraje švýcarským systémem na 7 utkání 

b) tempo hry je 15-20 minut + 5 vteřin za provedený tah pro každého hráče bez 

povinného zapisování 

c) hraje se dle pravidel šachu FIDE, soutěžního řádu ŠSČR a rozpisu (propozic) soutěže 

d) výsledky se hodnotí  

- olympijské hodnocení (skóre) 

(za kontumační výhru družstva se přidělí 2 body do skóre) 

e) o pořadí družstev v turnaji rozhoduje: 

- skóre, tj. součet všech bodů všech hráčů družstva v celém průběhu soutěže 

- výsledek vzájemného utkání 

- BUCH 
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- zápasové body 

f) hodnocení celkového umístění družstva (po dvou turnajích): 

       -    pořadí družstev v turnaji se oboduje způsobem: 

              15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod 

- sečtou se body takto přidělené v obou turnajích 

- o celkovém pořadí rozhoduje: 

a) součet přidělených bodů z obou turnajů  

b) celkově lepší skóre z obou turnajů 

c) lepší výsledek ve 2. turnaji 

g) právo startu mají všechna družstva, které se přihlásí do soutěže, která mohou být 

složena i z neregistrovaných hráčů, počet neregistrovaných hráčů v utkání může 

však být maximálně 2. 

h) do konečného pořadí se však zahrnou pouze ta družstva, která měla k datu 2. 

turnaje zaregistrované všechny hráče, kteří v soutěži nastoupili k utkání 

i) složení družstva: 

3 žáci nar. 2006 a mladší 

1 dívka nar. 2006 a mladší nebo chlapec nar. 2009 a mladší 

j) soupiska družstva může obsahovat maximálně 6 hráčů, nesmí obsahovat volné 

hráče a hosty, soupiska v 2. turnaji nemusí být totožná se soupiskou z 1. turnaje 

k) startovné činí 150 Kč za družstvo a je pořadatelem soutěže vybíráno v hotovosti od 

účastníků turnaje v den jeho konání  

l) konečné výsledky družstev s výsledky jednotlivců zašle pořadatel soutěže do dvou 

dnů po jejím ukončení vedoucímu soutěže e-mailem 

m) vedoucí soutěže zajistí odeslání výsledků jednotlivců na výpočet ELO LOK a 

zveřejnění kompletních výsledků na webových stránkách PDŠS  

Postup 

Vítězná družstva postoupí do KPDŽ v sezoně 2021-2022. Jejich počet bude stanoven tak, aby 

vznikl předpoklad startu 12 družstev v 

 

 

5. 

 

Krajský přebor šestičlenných družstev mladších žáků (KPDMŽ) 

 

KPDMŽ bude sehrán v sobotu 10.4.2021 v České Třebové jako jednodenní turnaj.  

Pořadatel, Šachový oddíl TJ Lokomotiva Česká Třebová, zpracuje do 20.3.2021 propozice 

turnaje, zašle je e-mailem ke schválení vedoucímu soutěže, kterým je Mgr. Jiří Krištof, 

jirikristof@seznam.cz . 

Vedoucí soutěže do 27.3.2021 rozešle propozice na oddíly a zveřejní je na webových stránkách 

PDŠS.  
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Přihlášky do soutěže 

se zasílají přímo pořadateli soutěže v termínu, který bude uveden v pořadatelem vydaných 

propozicích.  

Technické podmínky  

a) při účasti do 10 družstev se hraje systémem každé družstvo s každým 

při účasti nad 10 družstev se hraje švýcarským systémem na 7 utkání 

b) tempo hry je 15-20 minut + 5 vteřin za provedený tah pro každého hráče bez 

povinného zapisování 

c) hraje se dle pravidel šachu FIDE, soutěžního řádu ŠSČR a rozpisu (propozic) soutěže 

d) o pořadí družstev rozhoduje: 

- součet zápasových bodů (3 body vítězství družstva, 1 bod remíza družstva, 

0 bodů prohra družstva) 

- výsledek vzájemného utkání 

- skóre  

- výsledek proti 1., 2., atd. družstvu 

e) kontumační výhra družstva je hodnocena 3 body a 3 body ve skóre   

f) právo účastí mají všechna družstva v rámci PDŠS, která splní podmínku registrace 

všech hráčů uvedených na soupisce 

g) na soupisce může být uveden jeden host nebo volný hráč 

h) na soupisce může být uvedeno maximálně 12 hráčů 

i) ke každému utkání nastupují: 

- 4 žáci nar. 2009 a mladší 

- 1 dívka nar. 2009 a mladší 

- 1 chlapec nar. 2012 a mladší  

j) startovné činí 150 Kč za družstvo a je pořadatelem soutěže vybíráno v hotovosti od 

účastníků turnaje v den jeho konání  

k) konečné výsledky družstev s výsledky jednotlivců zašle pořadatel soutěže do dvou 

dnů po jejím ukončení vedoucímu soutěže e-mailem 

l) vedoucí soutěže zajistí odeslání výsledků jednotlivců na výpočet ELO LOK a 

zveřejnění kompletních výsledků na webových stránkách PDŠS  

Postup 

Družstva na 1.-2. místě postoupí na MČR družstev mladších žáků, které se bude hrát ve dnech 

od 29.5. 2021 do 30.5.2021. Počet postupujících družstev bude upřesněn.  

 

6. 

 

Okresní a krajská kola přeboru čtyřčlenných družstev škol 

Okresní a krajská kola přeboru čtyřčlenných družstev škol se řídí všeobecnými propozicemi, 

které vydal Šachový svaz České republiky. Uvedené propozice jsou k dispozici na webových 

stránkách ŠSČR. 



KM PDŠS zajišťuje vhodné pořadatele okresních kol přeboru škol I. stupně, II. stupně a 

víceletých gymnázií a případně okresního kola přeboru středních škol a gymnázií. Pokud je 

zájemců o pořádání okresního kola více je úkolem KM PDŠS zájemce vybrat. 

Zájemci z okresů o pořádání okresních kol se přihlásí koordinátorovi projektu „Šachy do škol“ 

za PDŠS Mgr. Jiřímu Krištofovi, jirikristof@sezam.cz do 30.9.2020. KM PDŠS provede výběr 

pořadatele okresních kol do 15.10.2020. 

Určený pořadatel okresního kola zpracuje v termínu do 28 dnů před zahájením soutěže 

propozice, které musí být v každém ohledu v souladu s výše citovanými všeobecnými 

propozicemi ŠSČR a zašle je e-mailem Mgr. Jiřímu Krištofovi, který je po věcné kontrole rozešle 

na školy daného okresu nejpozději 21 dní před zahájením soutěže a zveřejní je také na 

webových stránkách PDŠS. Součástí vydaných propozic musí být formulář přihlášky do soutěže 

s uvedením e-mailové adresy osoby odpovědné za pořádání. 

Okresní kola lze sehrát pro všechny kategorie v rámci jednoho dne nebo odděleně po 

jednotlivých kategoriích. Nutnou podmínkou je konání soutěže v den školní výuky!  

Okresní kola musí být sehrána v termínu od 15.10.2020 do 31.1.2021. 

Vítězové okresních kol a případně družstva na 2., eventuelně 3. místě postupují do krajského 

kola. V kategorii středních škol mohou v krajském kole startovat i družstva z okresů, kde 

nebylo pořádáno okresní kolo z důvodu malého počtu účastníků (tj 1-2).  

Krajské kolo, které bude sehráno ve Svitavách v multifunkčním centru Fabrika v úterý 

2.3.2021, se bude hrát za účasti 8 vítězných družstev v kategoriích škol I. stupně a II. stupně a 

víceletých gymnázií a 8 a více družstev v kategorii středních škol a gymnázií.  

Pořadatel krajského kola, ŠK Svitavy, zpracuje do 28.1.2021 propozice krajského kola a zašle 

je e-mailem Mgr. Jiřímu Krištofovi, který je rozešle do 5.2.2021 všem účastníkům krajského 

kola a zveřejní na webových stránkách PDŠS.  

Konečný výběr účastníků do krajského kola, kteří se v okresních kolech umístili na 2.-3. místě, 

přísluší KM PDŠS, která posoudí především účast a kvalitu okresních kol. Vítěz okresního kola 

má účast v krajském kole zajištěnu vždy. 

Družstva na 1.-2. místě v krajském kole přeboru škol ve všech kategoriích postupují do 

celostátního finále, které se pravděpodobně bude konat v červnu 2021.  

 

 

 

zpracoval: 

předseda KM PDŠS, Ing. Lubomír Šilar 

dne 10.8.2020 
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