
Propozice okresního kola Přeboru škol v šachu 1. - 5. tříd 
   

Pořadatel:   TJ Lanškroun ve spolupráci s městem Lanškroun 

 

Ředitel turnaje: Mgr. Krištof Jiří, 776 096 873, e-mail JiriKristof@seznam.cz 

 

Datum konání: středa 30. listopadu 2022 

  

Místo konání: Dělnický dům, Lanškroun, Dobrovského 41 

  

Časový program: do 8:25  prezentace v hrací místnosti 

                                 8:30              zahájení turnaje 

                                 do 13:00         ukončení a vyhlášení výsledků 

  

Účast:   V kategorii soutěží 4 – členná družstva + 1 náhradník. Vedoucí družstva 

předloží při prezentaci soupisku potvrzenou ředitelstvím vysílající školy. Při nastoupení  

náhradníka se sestava družstva posunuje.  

 

Materiál:  Zajistí pořadatel.  

 

Pravidla:  Hraje se podle pravidel šachu FIDE pro rapid šach s tou úpravou, že  

partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže 

partii. Časový limit na partii je 2x15 minut + 5 s na tah, systém turnaje bude upřesněn před 

zahájením turnaje podle počtu zúčastněných družstev. Základní pravidla budou upřesněna při 

zahájení turnaje.  

 

Soupisky:   Pro sestavování soupisek platí, že hráč může být na soupisce nasazen 

tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kteréhokoliv hráče 

nasazeného na soupisce pod ním.  U hráčů bez ELO bodů platí nasazovací koeficienty 

(3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí ELO a VT uvedené v databázi členů ŠSČR. 

 

Hodnocení:  Hodnocení bude provedeno olympijským způsobem (skóre) a další 

kritéria určení pořadí vyhlásí pořadatel při zahájení turnaje dle hracího systému. 

  

Přihlášky: Soupisku je nutno zaslat e-mailem na adresu ředitele turnaje nejpozději do 

29. 11. 2022 do 12 hodin. 

  

Doprovod:  Každé družstvo musí mít vedoucího staršího 18 let, který plně odpovídá 

za bezpečnost a chování svých svěřenců. 

 

Startovné:  Za každé družstvo 250,-Kč bude vybíráno při prezentaci. 

 

Ceny:   Zajištěny pro všechna družstva.  

 

Postup:   Do krajského kola postupuje podle počtu zúčastněných družstev jedno 

nebo více družstev na základě rozhodnutí Komise mládeže PDŠS. 

  

Různé:  Turnaj bude započítán na rapid ELO a každé družstvo startuje na vlastní 

náklady. 

Ředitel turnaje a rozhodčí: Krištof Jiří          


