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Soutěže družstev
Valná  hromada  VV  OŠS  je  veřejná  a  koná  se  pravidelně  jednou  ročně.  V  prostorách 

klubovny TJ Tatran Poštorná z.s., Lesní 10, 691 41. Předseda OŠS svolává valnou hromu na pátek 
20.09.2019 a zároveň proběhne losování okresní soutěže(í). Účast na losovací schůzi není povinná. 
Soupiska družstva je elektronická. Soupisku zaslat vedoucímu soutěže nejpozději den před losovací 
schůzí. Doporučení: nové hráče zaregistrovat s dostatečným časovým předstihem. Hráče, který není 
v  databázi,  nelze zapsat  ručně – filtr  pro nahraní  soutěže ho nepřijme. Soupisky na příslušnou 
soutěž budou zveřejněny na webu ŠSČR.

Soupiska musí  obsahovat  jména  a  příjmení  všech  hráčů  a  náhradníků,  data  narození, 
výkonnostní třídy, platné ELO ČR, adresu, telefon a e-mailovou adresu kapitána a jeho zástupce a 
adresu hrací místnosti.  Zřetelně je nutno označit  hostující  a volné hráče (viz Soutěžní řád).  Na 
soupisce  nesmějí  chybět  podpisy  a  razítka  předsedy  oddílu  a  zástupce  tělovýchovné  jednoty 
(zřizovatele) nahrazuje se elektronickým textem. 
Vyhotovit  soupisku  lze  v  textovém  (.doc),  nebo  tabulkovém  (.xls)  souboru.  Lze  použít  open 
software OpenOffice662. V případě MS office prosím o export do přenositelného souboru (.pdf).
Každý člen oddílu musí být  před zařazením na soupisku řádně zaregistrován jako aktivní hráč. 
Kontrolu  provede  vedoucí  soutěže  dle  údajů  z  databáze  na  internetových  stránkách  ŠSČR 
www.chess.cz.

Technická ustanovení
Všechny soutěže  se hrají podle  Pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR  v platném 

znění k 1.1.2018. Všechny řády a předpisy Šachového svazu České republiky jsou v aktuální verzi 
dostupné na internetových stránkách www.chess.cz.

Rozpis soutěží
Soutěžní kalendář OŠS Břeclav začíná v září a končí v červenci následujícího roku. Soutěžní 

kalendář se skládá ze soutěží :  Okresní  přebor I.třídy 5-ti  členných družstev; OP jednotlivců v 
klasickém šachu; OP jednotlivců v rapid šachu; OP jednotlivců v bleskovém šachu a OP mládeže do 
15 let. Všechny přebory nemusí být uskutečněny. Nicméně je snahou je realizovat, proto zájemce – 
pořadatel jednoho turnaje může získat bonus až 500kč z účtu OŠS. Prioritu mají okresní soutěže pro 
mládež a dorost. 
Maximální čerpaná částka je 3x 500kč. 
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Kolo : OP I :
1 20.10.2019 9:00
2 10.11 9:00
3 24.11 9:00
4 08.12 9:00
5 05.01.2020 9:00
6 19.01. 9:00
7 02.02. 9:00
8 16.02 9:00
9 01.03. 9:00
10 22.03. 9:00
11 05.04. 9:00

Kolo : OP II :
1 13.10.2019 9:00
2 03.11. 9:00
3 17.11. 9:00
4 01.12. 9:00
5 15.12. 9:00
6 12.01.2020 9:00
7 26.01. 9:00
8 09.02. 9:00
9 23.02. 9:00
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Termíny pro mistrovská utkání :

  Termín:   Datum:

  Zaslání p ihlášek do sout eř ěž   do 18.09.2019

  Zaplacení startovného a pokut   do 18.09.2019

  Zaslání soupisek   do 20.09.2019

  Zve ejn ní soupisekř ě   do 27.09.2019

  Losovací sch zeů        20.09.2019

  Dopln ní soupisekě   do 30.11.2019

Pro  sezónu  2019/2020  se  vypisují  v  souladu  se  soutěžním  kalendářem  JmŠS 
pro OP  I a  OP II  následovně :

Začátky jednotlivých kol jsou vždy v 9:00, pokud nebude 2 týdny předem schválena 
výjimka. 

Vzhledem  k  povaze  systému  každý  s  každým  je  možné  odehrát  utkání  v  jiný  termín, 
popřípadě jiném místě, pokud se obě družstva dohodnou a oznámí to STK ve vhodném předstihu. 
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Hrací tempo je pro soutěž:
OP I 90 minut na 30 tahů a 30 minut do konce partie pro oba hráče.
OP II 15 minut na partii – Schevenigský system

Hlášení výsledků:
Výsledek zápasu nahlašuje domácí družstvo nejpozději  do 18:00 hracího dne vedoucímu 

soutěže. Způsob nahlášení je možný dvojí. Elektronickou poštou nebo SMS zprávou. Formát SMS 
v doporučeném tvaru: číslo na soupisce hráče domácích, jeho výsledek (výsledek domácího hráče, 
nikoliv hráče hrajícího bílými !) a číslo soupeře na soupisce hostů. (Příklad: 1-0-2 znamená 1. hráč 
domácích na první  šachovnici  prohrál  se  soupeřem,  který  je  druhý na soupisce  hostů.  Př.  celé 
zprávy : Domácí – Hosté: 102 203 314 5R6 607 8R9 10010).

Výsledky budou zveřejně týž den na web stránkách ŠSČR a následující dny vyjde a bude 
rozeslán Zpravodaj OŠS.

 

Organizace soutěže a postupový klíč: 
Vhledem k obměnám počtu jednotlivých družstev, které se každoročně mění, jsou navržena 

tři řešení průběhu soutěže. Na základě vyhodnocení losovací schůze – počtu družstev -  bude platná 
jedna správná možnost.

Pro družstva do počtu  6  -> 5 kol dvojkolově = 10 kol
Pro družstev 7 a 8 -> každý s každým +  poloviny tabulky = 10 kol
Pro družstev 9 až 12 -> každý s každým = 8 až 11 kol

O pořadí v tabulce  a postupu rozhoduje:
1. součet bodů družstva
2. vzájemný zápas 

v případě, že v soutěži mají kluby obě „A“ i „B“ družstva – výsledek zápasu mezi svými „A“ - „B“ se nepočítá
v případě, že má jen jeden klub „A“ i „B“, tak se eliminuje u klubu bez „B“ družstva odpovídající zápas.

3. součet bodů jednotlivých partií.  Body za neodehranou partii  (kontumační),  jsou brány 
rovnoceně

4. Sonnenborn - Berger

*  vřazený bod 2 má za účel odstranit taktizaci dvou vedoucích družstev ve svých vzájemných zápasech „A“ 
proti „B“. Analogie k tomuto bodu je nastavení parametru variabilního skóre BH. 
Vzájemné zápasy jsou řízeným losováním zahrány v prvním kole, nebo co nejdříve. Avšak možná snaha o výhru 5-0 
kvůli  postupovým bodům,  by mohla  motivovat  oba  soupeřící  kluby o  dosažení  tohoto  výsledku.  V případě  čište 
korektního průběhu zase může rozhodovat jen jeden výsledek, který dva velcí přátelé v rovné pozici dali za remis. 
A nepostoupení z tohoto důvodu. Rovněž odstranění možnosti, aby někdo v posledním kole taktizoval ve svůj osobní 
prospěch a rozhodující partii záměrně prohrál.
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Evidované oddíly okresu Břeclav:

Název : Variabilní symbol :

Mír Velké Bílovice 35 22 151 42

Šach Pavlov 35 22 152 42

Sokol Brumovice 35 22 155 42

Sokol Lanžhot 35 22 159 42

TJ Tatran Poštorná 35 22 162 42

ŠK Hustopeče 35 22 163 42

ŠO Velké Pavlovice 35 22 164 42

ZŠ Drnholec 35 22 165 42

Galerie Závodný Mikulov 35 22 166 42

V souladu s  čl.  2.8.  Přílohy D1 Ekonomické směrnice  ŠSČR uhradí  každé družstvo  za 
zápočet na LOK 200Kč. Do okresního přeboru mají právo se přihlásit všechny oddíly registrované 
v okrese Břeclav. Oddíly startují  na vlastní náklady.  Platí se převodem na účet Jihomoravského 
šachového  svazu  u  Fio  banky  č.  2700140505  /  2010 nejpozději  do  termínu  losovací  schůze. 
U platby uveďte následující variabilní symbol (viz. tabulka)

V případě nejasností a dotazů: 
Všechny dotazy, připomínky a návrhy změn si prosím připravte na losovací schůzi. Návrhy 

prosím posílejte elektronickou poštou na adresu STK   sachy-souteze@email.cz.

Nelze postihnout všechny případy a jednoznačnost a nestrannost. Pro je vhodné se každé 
možnosti schůze nevyhýbat a rovněž podpořit invenci okresního webu.

Dne 2. září 2019 Miroslav Slavík, vedoucí soutěží OŠS
Lednická 32, Charvatská Nová Ves
690 06 Břeclav
tel: 792 409 634
e-mail: sachy-souteze@email.cz


