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1. Družstva

Soutěže se účastní deset družstev. Letos chybí zástupci Lipůvky, která loni sestoupila, Adamova, který se vzdal účasti
a Kuřimi,  která byla přeřazena do jiných skupin KPII.  Návrat  naopak slaví  hráči  z  Tišnova.  Boskovice a Lipovec
postaví dvě družstva. 

Řízené losování bylo uplatněno u Lipovce, Lokomotivy Brno, Boskovic a Tišnova (u Lipovce a Lokomotivy s ohledem
na družstva v jiných soutěžích, Boskovicím byla startovní čísla přiřazena tak, aby se obě družstva potkala v prvním kole
a Tišnov žádal upravit los s ohledem na jiné akce v hrací místnosti).

Los Družstvo Ø ZS (průměr základní sestavy)

1 ŠK Garde Lipovec "B" 1955

4 Sokol Rudice 1838

5 ŠK Tišnov 1827

2 ŠK Lokomotiva Brno "B" 1811

10 ŠK Garde Lipovec "C" 1810

7 TJ Sloup „B“ 1784

6 MKS Vyškov "B" 1783

9 ASK Blansko 1780

8 Slavia Boskovice "B" 1764

3 Slavia Boskovice "A" 1754

Ratingový průměr základních sestav všech družstev je 1811 bodů, což je o 18 bodů méně než loni. Role největšího
favorita  patří  Lipovci  „B“,  který ratingovým průměrem výrazně převyšuje všechna ostatní  družstva.  Boskovice by
naopak  měly  tvrdě  bojovat  o  udržení.  Oba  týmy  však  mají  ve  svých  základních  sestavách  ratingově  výrazně
podhodnocené hráče, což statistiku značně zkresluje. 

Vítěz soutěže postupuje do JmŠS KPI, poslední tým sestupuje do OP. Konečný počet sestupujících ovšem závisí na
sestupech z vyšších soutěží.

2. Pravidla

Soutěž se hraje „ligovým“ tempem 90 minut/40 tahů + 30 minut do konce partie s přídavkem 30 s/tah. Tempo počítá
s využitím digitálních hodin, proto by měli všichni rozhodčí věnovat zvýšenou pozornost jejich nastavení (tempo musí
být nastaveno správně a s vypnutým počítadlem tahů), přídavek znamená nutnost zapisovat tahy po celou dobu trvání
partie.

Soutěž se hraje dle platných pravidel FIDE, pouze porušení článků 11.3.2.1 a 11.3.2.2 pravidel (týká se především
zazvonění  mobilního  telefonu  při  partii),  je  upraveno  rozpisem  soutěže.  První  prohřešek  hráče  (s  výjimkou
elektronického  dopingu)  se  trestá  pouze  napomenutím.  Rozhodčí  by  měli  tato  napomenutí  zaznamenat  v  zápisu
o utkání.

3. Povinnosti družstev

Družstva mají povinnost neprodleně po skončení utkání, nejpozději do 17:00, nahlásit výsledky vedoucímu soutěže.
Předpokládá se hlášení v elektronické podobě pomocí e-mailu (včetně možnosti vyfotografovat zprávu o utkání a zaslat
ji jako přílohu).



JmŠS KPIIA 2019/20 – úvodní zpráva

Součástí úvodní zprávy je trojice příloh – adresář kontaktů, přehled soupisek a rozpis utkání. Jakékoli změny údajů
uvedených v těchto přílohách je třeba neprodleně nahlásit vedoucímu soutěže, který je musí potvrdit, schválit a nově
zveřejnit. Především změny v místě, času a datu konání utkání jsou možné pouze se souhlasem vedoucího soutěže.

4. Ostatní

Podobně jako v minulých letech se také v letošní sezóně budou objevovat zprávy z jednotlivých kol na webu JmŠS.
Vítány jsou komentáře a postřehy o jednotlivých utkáních přímo od zástupců jednotlivých družstev, které mohou zasílat
vedoucímu soutěže (nejlépe společně s hlášením výsledků).

5. Přílohy

•  Adresář  kontaktů  (seznam  družstev  s  adresami  hracích  místností  a  kontakty  na  jejich  kapitány,  případně  další
zodpovědné osoby)

• Přehled soupisek (seznam všech deseti  soupisek družstev, včetně označení hostů, volných hráčů, cizinců a hráčů
základní sestavy)

• Rozpis utkání (rozpis všech 9 kol, včetně nominací rozhodčích a času začátku utkání)

Milan Boháček
Vedoucí KPIIA

BohacekMilan@seznam.cz


