
 

Moravskoslezský krajský šachový svaz 

a 

šachový oddíl  SK Slavia Orlová 
 

                 

  

vyhlašují: 

Krajský přebor družstev starších žáků 2020 
 

Termín:     sobota  29. 2. 2020 

Hrací sál:   Klubovna SK Slavia Orlová – sportovní areál Na Stuchlíkovci 340, 735 14 Orlová 

Ředitel turnaje:      Jiří  Novák tel. 608 83 00 41, jino61@centrum.cz  

Prezence:  08.00-8.45 hod.  

Zahájení:  09.00 hod. 

Ukončení:  15.00 hod. (podle počtu přihlášených družstev) 

Vklad:   200 Kč za družstvo 

Systém:  Dle počtu přihlášených družstev:  

Počet 

družstev 

Systém: Tempo hry 

1 – 4 Každý s každým 2 x 45min + 30sec/tah se zápisem 

5 – 6 Každý s každým 2 x 25min + 10sec/tah 

7 – 8  Každý s každým 2 x 15min + 5sec/tah 

9 a více  Švýcar na 7. kol 2 x 15min + 5sec/tah 

 

Složení družstva: Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. Ke každému zápasu musí nastoupit:  

                                a)  4 chlapci (dívky) nar. 1. 1. 2004 a mladší  

                                b)  1 dívka nar. 1. 1. 2004 a mladší nebo mladší žák nar. 1. 1. 2009 a mladší 

                                c)  1 žák nebo dívka 2007 a ml.  

                                d)  družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18ti let  

                                e)  v každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden host nebo volný hráč 

 

Soupisky:     Každé družstvo odevzdá nejpozději 15 minut před zahájením turnaje soupisku ke kontrole.  

Soupiska musí obsahovat: 

a) přesný název družstva 

b) jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon vedoucího družstva  

mailto:jino61@centrum.cz


c) jméno, příjmení hráčů, datum narození, evidenční číslo LOK,  aktuální ELO, aktuální 

ELO-R  

d) maximálně 20 hráčů, z toho alespoň 5 hráčů musí být kmenových 

e) na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, volní hráči a hosté 

f) rozdíl mezi ELO body sousedních hráčů v soupisce (včetně nasazovacích koeficientů) 

musí být u hráče na vyšší šachovnici menší 300 ELO bodů!  

 

U hostujících hráčů je nutno předložit platný souhlas mateřského oddílu s hostováním. 

Družstva těch oddílů, které ve stávající sezóně mají rovněž svá družstva v 1. lize nebo 

extralize dorostu, musí také předložit soupisky těchto družstev vyšších soutěží pro 

kontrolu volných hráčů. Dle soutěžního řádu může být hráč uveden maximálně na 2-ou 

soupiskách soutěžích družstev mládeže.  

  

Hodnocení:    Při systému každý s každým 

1. počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 za prohru) 

2. počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích (skóre) 

3. vzájemný zápas, lepší individuální výsledek na 1. (2,3,4,5,6) šachovnici 

 

Při švýcarském systému: 

1. počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 za prohru) 

2. buchholz ze zápasových bodů  

3. střední buchholz z partiových bodů   

4. vzájemný zápas, lepší individuální výsledek na 1. (2., 3.,4 ., 5., 6.) šachovnici 

   

Ceny:    první tři družstva obdrží poháry, medaile (7 kusů) a diplom. 

Postupy:   Vítězné družstvo  postupuje do 1. ligy družstev dorostu    

Přihlášky:   na adresu ředitele do 22. 2. 2020 

 

 

 

 

Srdečně zvou pořadatelé 
 

 


