
          Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek  
pořádá 

ve spolupráci s MKS Vyškov 
z pověření OŠS Vyškov 

 

okresní kolo 

Přeboru škol v šachu 2019 
(Mistrovství ČR školních týmů) 

 
Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia.  

Soutěž bude vyhodnocena ve třech věkových kategoriích: 
Z1-  žáci z 1. - 5. tříd ZŠ 
Z2 - žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií 
SŠ - studenti a žáci středních škol 
 

Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že 
družstva kategorie Z2 a SŠ mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky 
příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné 
věkové kategorie.  
Pravidla:  Hraje se podle pravidel FIDE pro rapid šach se zápočtem na rapid LOK ČR.  
Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za 
prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. 
Hodnocení družstev je olympijským způsobem, tj. součet výsledků na jednotlivých 
šachovnicích. 
 
Datum:    pátek 29. listopadu 2019 
 

Místo:   Hotel Dukla, Dědická 547/29 , Vyškov.  
 

Prezence:  8.15 - 9.00 hod. Vedoucí družstva předloží při prezenci soupisku  
 potvrzenou ředitelem školy – viz - příloha. 
 

Zahájení:  v 9.00 hod. 
 

Ukončení:   předpokládané ukončení v 14.30 hod 
 

Přihlášky:                  Přihlášky posílejte výhradně e-mailem do 27. 11. 2019 
na adresu turnaje.vyskov@centrum.cz  
telefonní kontakt: Radka Slepánková 702 053 839 
 

Soupiska:  seznam dětí, které budou v družstvu hrát (4 žáci + max. dva náhradníci) 
opatřený razítkem školy /přiložený formulář/. Seznam psát podle nasazení, tzn. nejlepší 
hráče na začátek soupisky. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR 
nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a 
současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad 
ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 
1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR. Při nastoupení k utkání pak žáci nastupují 



podle pořadí na soupisce (1 – 2 – 3 – 4, při např. vynechání druhého hráče a použití 
náhradníka pak v sestavě 1 – 3 – 4 – 5). Nastoupení v chybné sestavě se trestá kontumací 
partií všech chybně usazených hráčů. 
                                    
Pořadí:    dle soutěžního řádu (způsob hodnocení – olympijské) 
 
Postup:  při účasti 1-2 družstev v dané věkové kategorii do krajského kola 

postupuje pouze vítěz; při účasti 3 družstev a více v dané věkové 
kategorii postupují do krajského kola první dvě družstva, přičemž 
případná B, C či další družstva téže školy v téže věkové kategorii 
startují v okresním kole bez práva postupu do krajského kola a do 
celkového počtu družstev za účelem určení počtu postupujících do 
krajského kola se tyto celky nezahrnují. Stejně tak se nezapočítává 
případné družstvo náhradníků složené z hráčů z více škol a sestavené 
jen za účelem dosudění počtu družstev. 

 
Ceny:      diplom a pohár za 1. – 3. místo v každé kategorii 
 

Startovné:  120,- Kč za družstvo 
 

Poznámka:   cestovné hradí vysílající ZŠ 
                   rozlosování provede pořadatel dle počtu přihlášených družstev. 
 

Hlavní rozhodčí:  Radka Slepánková, rozhodčí 2. tř. 
 
Rozhodčí:  Stanislav Vémola a Jan Kotisa – rozhodčí 2. tř. 
 
Různé:  Pro všechny hráče bude zajištěno občerstvení (párek a pečivo) 
 
 
      Bc. Karel Hruška                               Jan Slepánek                          Mgr. Luboš Kadlec  
předseda SK Vyškov,z.s.            předseda OŠS Vyškov                     ředitel MKS Vyškov 
 
 
 
 
 
 


