
Šachový spolek Železné hory z pověření KM PDŠS vydává propozice pro 

Krajský přebor jednotlivců 2021 

 věkové kategorie HD 10, HD 12, HD 14 a HD 16 

Pořadatel Šachový spolek Železné hory 

Termín pátek 17.9. – neděle 19.9.2021 

Místo Penzion Poslední míle, Milovy 20, okres Žďár nad Sázavou  
https://www.penzionposlednimile.cz/ 

Právo účasti Právo účasti mají všichni hráči a hráčky, kteří jsou registrovaní v  PDŠS a které 
vybere jejich mateřský oddíl. Celkový počet startujících může být až 120 hráčů a 
hráček. 
Bude se hrát ve čtyřech věkových kategoriích: 
HD 10 :     nar. 2012 a mladší              
HD 12 :     nar. 2010 a 2011                
HD 14 :     nar. 2008 a 2009 
HD 16 :     nar. 2006 a 2007 
Poznámky:   

1. Z důvodu pokračující pandemie nebyla sehrána kvalifikace KPJ v žádné z 
uvedených věkových kategorií. Proto dáváme opět možnost hry v KPJ 
širokému počtu účastníků. 

2. KM PDŠS je oprávněna startující pole doplnit dalšími hráči (hráčkami) do 
naplnění celkového počtu 120 startujících. 

Systém KPJ Budou sehrány 4 samostatné turnaje s rozdělením hráčů do výše uvedených 
věkových kategorií švýcarským systémem na 7 kol. 

Tempo hry 40 minut na partii s bonusem 30 vteřin za každý provedený tah. 

Zápis partie Povinný zápis partie s kopií. Originál zápisu se předává rozhodčímu. 

Předpis Hraje se dle pravidel šachu FIDE, soutěžního řádu a propozic zde uvedených. 

Časový plán Pátek    17.9.2021:   14:30 – 16:00        1 .kolo 
                                    16:30 – 18:30        2. kolo 
Sobota 18.9.2021:     8:30 -  10:30        3. kolo 
                                    14:00 – 16:00        4. kolo 
                                    16:30 – 18:30        5. kolo 
Neděle 19.9.2021:     8:30 – 10:30        6. kolo 
                                    13:00 – 15:00        7. kolo 

Doplňující 
program a jeho 
časový rámec 

pátek   17.9.2021:     příjezd a ubytování účastníků:  9:00 – 12:00 
                                     oběd:       13:00 – 14:00 
                                     večeře:    18:30 – 19:30    
sobota 18.9.2020:    snídaně:     7:30 -   8:15  
od 11:00 do 12:00 hodin informační posezení vedoucích mládeže a trenérů    
                                     oběd:       12:00 – 13:00 
                                     večeře:    18:30 – 19:30                    
   od 19:30 do 20:30  beseda s dětmi o jejich činnosti v KTCM 
(povinná účast členů KTCM, pro ostatní nepovinné, avšak doporučené)                                   

 neděle 19.9.2021 
11:00 – 12:00   ukázkové lekce pro děti v rámci KTCM podle jejich rozdělení  
                           do tréninkových skupin (s dobrovolnou účastí i dalších dětí) 
15:30 – 16:00   vyhlášení výsledků soutěží, předání diplomů medailí a cen 
         do 16:30  odjezd účastníků 

https://www.penzionposlednimile.cz/


Hodnocení 
výsledků 

Při rovnosti bodů na konci soutěže o pořadí rozhodují kritéria, která jsou uvedena 
v soutěžním řádu. 

Postupy Vítězové na několika prvních místech postupují do přeboru Čech 2021, počet 
postupujících z jednotlivých věkových kategorií bude účastníkům oznámen před 
zahájením soutěže. 

Startovné Každý účastník soutěží hradí pořadateli soutěže startovné ve výši 100 Kč. Položka 
startovného je určena k pokrytí cenového fondu soutěží a dalších nákladů 
pořadatelů. 

Medaile, 
diplomy, 
poháry, ceny 

Vítězové jednotlivých turnajů se stávají krajskými přeborníky PDŠS pro rok 2021, 
hráči na prvních 3 místech získají medaile a diplomy, vítěz pohár. Hráči na prvních 
5 místech dále získají hodnotné věcné ceny. 

Přihlášky, 
objednávky 
služeb 

Předběžné přihlášky do soutěže zásadně zasílají za všechny své účastníky šachové 
oddíly (spolky a kroužky) do 25.7.2021.   
Formuláře závazné přihlášky dětí do soutěží a formuláře pro přihlášky a 
objednávku služeb s automatickým výpočtem ceny je nutno zaslat na e-mail 
ředitele soutěže nejpozději do 5.9.2021 (tyto formuláře oddíly obdrží do 
20.6.2021).  

Platby Platbu za ubytování, stravování a startovné zašlou vysílající šachové oddíly (spolky 
a kroužky) na účet pořádajícího Šachového spolku Železné hory do 10.9.2021. 
Číslo účtu je 2600740757/2010 (Fio banka). Na požádání pořadatel vystaví na 
základě objednávky fakturu.  

Ředitel soutěží Ing. Lubomír Šilar, U Kulturního domu 158, 533 12 Chvaletice 
e-mail: silar3@seznam.cz 
              mobil: 774 521 088 

Hlavní 
rozhodčí, 
rozhodčí 

Mezinárodní rozhodčí Ing. Martin Šmajzr,  
pomáhat mu budou Mgr. Jiří Krištof, Ing. Lubomír Šilar a Adolf Krušina. 

Za KTCM Pavel Němec, Josef Krátký, trenér III. třídy 

Doprovod, 
odpovědnost  
za škody 

Každý šachový oddíl (spolek, kroužek) zajistí pro své členy osobu starší 18 let, která 
bude odpovídat za kázeň těchto členů v průběhu celé soutěže a také zejména 
v době, kdy se hrát nebude.  
S pronajímatelem (vlastníkem) rekreačního zařízení Poslední míle řeší také 
případné majetkové škody způsobené jeho členy.  

Opatření 
související 
s epidemii  
koronaviru 

Pořadatel všem přihlášením účastníkům (oddílům, spolkům a kroužkům) sdělí       
e-mailem nejpozději k 10.9.2021 aktuálně platná opatření kvůli koronaviru. Tato 
opatření musí být bezpodmínečně dodržena všemi přihlášenými účastníky ! 

Poznámka Pořadatel má právo operativně doplnit startovní pole v jednotlivých věkových 
kategoriích na sudý počet účastníků z řad svých členů. 

 

mailto:silar3@seznam.cz

