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Městský šachový svaz Brno 
 
 

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í D R U Ž S T E V 
 

řízených Městským šachovým svazem  
 

ročník 2020/2021 
 

1. Adresář vedoucích soutěží a dalších činovníků 

 
Městský přebor a soutěž  Radek Skoumal, Velký Karlov 76, 671 28 Jaroslavice  

 TM: 604 581 148 

 e-mail: Radys73@gmail.com 
 
Předseda STK MŠS vz. Bronislav Chmelíček, Rybářská 22, 603 00 Brno  

 TM: 725 392 685 

 e-mail: bchmelicek@gmail.com 
 
Hospodář MŠS vz. Bronislav Chmelíček, Rybářská 22, 603 00 Brno 

 TM: 725 392 685 

 e-mail: bchmelicek@gmail.com 
 
Sekretariát ŠSČR Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov 

 TM: 777 005 067, 731 465 344 

 e-mail: sekretariat@chess.cz 
 
Zpracovatel LOK ČR Martin Šmajzr, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6 

 TM 605 158 028 

 e-mail: smajzr@email.cz 
 

Registrace, přestupy MKO-ČUS, šachy, Jitka Kniezková, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 

 tel/fax 596 622 707 
 e-mail: mssvaz@volny.cz 
 

2. Termínový kalendář 
Bude přizpůsoben počtu přihlášených družstev 

Kolo termín MP 

1. 23.10.2020 

2. 06.11.2020 

3. 20.11.2020 

4. 04.12.2020 

5. 18.12.2020 

6. 08.01.2021 

7. 22.01.2021 

8. 05.02.2021  

9. 19.02.2021 (22.2.-28.2.jarní prázdniny) 

10. 05.03.2021 

11. 19.03.2021 

12. 02.04.2021 

13. 16.04.2021 

 

Losovací schůze úterý 6.10.2020 v 17:00 v hrací místnosti Lokomotivy 
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3.  Všeobecná ustanovení 
 

Tento rozpis se vztahuje na Městský přebor (dále jen MP) a Městskou soutěž (dále jen MS). 

Pořadatelem soutěží je Městský šachový svaz Brno (dále jen MŠS) 

3.1. Řídícím orgánem je Sportovně technická komise MŠS. Administrativně řízení jednotlivých skupin 

zabezpečují pověření vedoucí soutěží (viz adresář). 
 

3.2. Soutěže družstev řízené MŠS se hrají systémem každý s každým jednokolově při 10 a více 

účastnících ve skupině. Při menším počtu družstev se může zvolit jiný systém. 
 

3.3. Všichni účastníci soutěží jsou povinni řídit se dokumenty ŠSČR v platném znění, zejména Pravidly 

FIDE, Soutěžním řádem, tímto Rozpisem a jeho dodatky a pokyny vedoucích soutěží. 
 

3.4. Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulém 

ročníku nebo do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže v souladu s pravidly o obsazování 

soutěží. Přehled oprávněných družstev je přílohou tohoto rozpisu. 

3.5. Družstva se do soutěže přihlašují přihláškou e-mailem na adresu vedoucího soutěže nejpozději 

do 20.9.2020. Vedoucí soutěže e-mailem potvrdí odesílateli přihlášky její přijetí. Teprve 

potvrzením o přijetí nabývá přihláška do soutěže platnosti. Družstvo, které potvrzení neobdrží, je 

povinno ve vlastním zájmu neprodleně kontaktovat vedoucího soutěže. Pokud vedoucí soutěže 

neobdrží písemnou přihlášku ve stanoveném termínu, resp. obdrží přihlášku bez podstatných 

náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Oddíl tak musí učinit nejpozději do 25.9.2020. 

V opačném případě ztrácí právo účasti a vedoucí soutěže osloví náhradníka. Alternativně je 

možno zaslat přihlášku doporučenou poštou na adresu vedoucího skupiny se stejnými náležitostmi 

a ve stejných termínech jako u e-mailové formy. 
 

3.6. Losování soutěží proběhne na losovacích schůzích. Pokud nebude v pozvánkách na losovací schůze 

uvedeno jinak, proběhnou v úterý 6.10.2020 v Brně v hrací místnosti Lokomotivy ve dvoře ZŠ 

Staňkova od 17:00 hodin. Každé družstvo je povinno vyslat na losovací schůzi zodpovědného 

zástupce, odevzdat soupisku družstva ve dvojím vyhotovení. Soupiska musí obsahovat všechny 

náležitosti dle čl. 3.5.1. Soutěžního řádu. V soupiskách uveďte ELO ČR k 1.6.2020 včetně 

identifikačního čísla hráče. Pokud se některému hráči změní národní elo k 1.10. v důsledku 

zařazení na FIDE elo-listinu k 1.10., uvede tuto změnu vedoucí soutěže do úvodní zprávy. U 

hostujících hráčů přiložte k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování hráče v dané 
soutěži, u cizinců Registraci cizince pro danou soutěž. Vedoucí soutěže pozastaví činnost hráči 

bez řádné registrace v ŠSČR, event. bez povolení k hostování. Hráč může nastoupit k utkání až 

poté, kdy dodá chybějící náležitosti vedoucímu soutěže. Ten v nejbližší zprávě z kola tuto změnu 

oznámí. Družstvo také předloží potvrzení o zaplacení pokut z minulého ročníku nebo tuto pokutu 

na losovací schůzi uhradí. Vedoucí soutěží mají právo upřesnit podmínky konání losovacích 

schůzí. 
 

3.7. Pokud v jedné skupině startuje více družstev téhož oddílu, může vedoucí soutěže uplatnit řízené 

losování a přidělit těmto družstvům losovací čísla, která maximálně vyhovují jejich oprávněným 

potřebám, ale vždy tak, aby vzájemné zápasy těchto družstev byly odehrány do 31.1.2021. 

V odůvodněných případech mohou být čísla přidělena i dalším družstvům. 
 

3.8. Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. 

3.8.1. Každé družstvo oddílu je nejpozději na losovací schůzi povinno uhradit základní startovné ve 

výši: 

300,- Kč za družstvo startující v MP 

100,- Kč za družstvo startující v MS 

3.8.2. Každé družstvo oddílu je nejpozději na losovací schůzi povinno uhradit poplatek na elo ve výši: 

200,- Kč za družstvo startující v MP 

200,- Kč za družstvo startující v MS 
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3.8.3. K základnímu startovnému může být předepsáno zvýšené startovné, pokud družstva požádají 

vedoucího soutěže o jiný než základní způsob komunikace (viz 4.4.3). 

 

3.9. Postupy a sestupy jsou obecně určeny článkem 3.4.2. Soutěžního řádu. Vítěz MP postupuje do KP2. 

Vítěz MS postupuje do MP. Z MP sestupuje 1 družstvo automaticky. Další sestupy se řídí dle 

sestupů brněnských celků z KP2. Z MS se sestupuje do ZS pouze v případě, že počet celků v MP a 

MS by byl větší než 24. 

 

3.10. Námitky ve smyslu článku 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK MŠS a zasílají na 

adresu předsedy STK MŠS (viz adresář). Poplatek ve výši 100,- Kč se skládá hospodáři MŠS 

(viz adresář) 

 

3.11. Odvolání ve smyslu článku 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV MŠS a zasílá na adresu 

předsedy MŠS (viz adresář). Poplatek ve výši 100,- Kč se skládá hospodáři MŠS (viz adresář) 
 

4. Technická ustanovení 
 

4.1. Tempo hry je stanoveno na 35 tahů za 90 minut plus 30 minut do konce partie pro každého hráče. 

4.2. MP hrají sedmičlenná družstva, MS hrají šestičlenná družstva. 

4.3. Začátek utkání je stanoven na 17,30 hodin. Po projednání na losovací schůzi má vedoucí soutěže 

právo stanovit jiný začátek utkání dle dohody soupeřů nejdříve však v 16,30 hod. Na případných 

změnách hracího termínu nebo hodiny se družstva mohou dohodnout na losovací schůzi. Všechny 

změny zveřejní vedoucí soutěže v úvodním zpravodaji. Změny termínu, času a místa v průběhu 

soutěže jsou možné jen za souhlasu vedoucího soutěže. V případě závažných okolností je 

oprávněna STK provést v časovém plánu změny. 
 

4.4. Zástupce domácího družstva je povinen doručit nejpozději první pracovní den po utkání vedoucímu 

soutěže zápis o utkání. (e-mail, SMS, telefon, dopis) včetně výsledků jednotlivých partií. 

Způsob hlášení výsledků stanoví vedoucí soutěže na losovací schůzi a zveřejní v úvodním 

zpravodaji. 
 

4.4.1. Všichni vedoucí soutěží jsou povinni pravidelně a co nejdříve po obdržení výsledků zveřejnit je na 

webových stránkách ŠSČR www.chess.cz. 

4.4.2. Vedoucí soutěže vydává číslovaný zpravodaj se všemi výsledky družstev na jednotlivých 

šachovnicích a dalšími pro družstva závaznými informacemi. 

4.4.3. Základním prostředkem komunikace mezi vedoucími soutěží a družstvy je elektronická 

pošta. Pro e-mailovou komunikaci platí tato základní pravidla: 
 

a) Družstvo odesílá úplné informace zapsané v zápise o utkání na e-mailovou adresu určenou 

vedoucím soutěže co nejdříve po skončení utkání, nejpozději však první pracovní den po 

utkání. 

b) Družstva archivují veškerou papírovou dokumentaci (originály zápisů o utkáních, apod.) po 

dobu nejméně 6 měsíců po skončení soutěže. Vedoucí soutěže, případně předseda STK MŠS, je 

oprávněn si tuto dokumentaci vyžádat (ve výjimečných případech i partiáře) včetně 

podrobných informací o průběhu utkání. Družstva jsou povinna odeslat dokumenty do 3 

pracovních dnů po obdržení výzvy. Je-li třeba k obstarání těchto dokladů delší doby, má 

družstvo právo požádat o prodloužení této lhůty, nejvýše však o další 4 pracovní dny. 

c) Vedoucí soutěže zasílá zpravodaje a další dokumenty (pokud to nevylučuje jejich povaha) 

pouze e-mailem na adresu určenou družstvem. 

4.5. Rozhodčího utkání delegují vedoucí soutěží po dohodě s družstvy. Pokud rozhodčí delegován není, 

vykonává tuto funkci pokud možno kvalifikovaný (zpravidla hrající) rozhodčí. Kvalifikovaným 

rozhodčím se rozumí rozhodčí uvedený v Seznamu rozhodčích MŠS. Zajistit kvalifikovaného 

rozhodčího je povinno domácí družstvo, může se však se soupeřem dohodnout, že funkci 

rozhodčího bude vykonávat člen hostujícího družstva. 
 

file:///D:/Disk%20E/Å achy/Dokumenty/OÅ S/www.chess.cz


Rozpis soutěží družstev MŠS 2020/2021                                                                                                                                        4 

4.6. Za porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, 

rozpisu soutěže, dodatku rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže jsou v souladu s 

odstavcem 2.9. a články 3.5.6., 3.6.4 a 5.3.4. Soutěžního řádu stanoveny pokuty. Pokuta je 

závazkem oddílu, jehož je družstvo součástí, vůči MŠS a bez jejího zaplacení nebude do soutěží 

řízených MŠS přijato žádné družstvo příslušného oddílu. Pokuta musí být uhrazena nejpozději na 

losovací schůzi ročníku 2020/2021. Do soutěže nebude přijato ani žádné družstvo příslušného 

oddílu, který nemá uhrazeny pokuty udělené v krajských soutěžích družstev. 

4.6.1. Družstvo, které se během soutěže bez důvodu zaviněného vyšší moci nedostaví k utkání, bude 

pokutováno ve výši 500,- Kč. Polovinu pokuty převede MŠS na účet oddílu, jehož družstvo se k 

utkání řádně dostavilo. 

4.6.2. Při opakovaném utkání, ke kterému došlo z omluvitelného důvodu na straně jednoho z družstev, 

může řídící orgán předepsat tomuto družstvu náhradu zvýšených prokázaných nákladů soupeře: za 

pronájem hrací místnosti (do 100,- Kč), náklady na cestovné (hromadný dopravní prostředek). 

4.6.3. Za manipulaci se soupiskou, za kterou je považováno zejména to, že hráč jako člen základní 

sestavy družstva nesehraje v průběhu celé soutěže bez závažného důvodu alespoň dvě partie, bude 

družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou 100,- Kč. Při odehrání pouze jedné partie 

bude pokuta poloviční. 

4.6.4. Pokud se hráč družstva zapsaný jako první či uvnitř v sestavě k utkání nedostaví k partii do 1 

hodiny od stanoveného začátku utkání (s respektováním čl. 3.6.5.1. SŘ), bude toto družstvo při 

prvním provinění napomenuto, každé další provinění bude pokutováno částkou 50,-Kč. 
 

4.6.5. Čekací doby se řídí soutěžním řádem. Pokud je zpoždění zaviněno vyšší mocí je čekací doba 120 

minut, v ostatních případech 60 minut od stanoveného začátku utkání. 
 

4.6.6. Pokuty uděluje a závažnost důvodů posuzuje vždy vedoucí soutěže, který má právo udělovat 

případné další pokuty dle čl. 2.9.2. Soutěžního řádu. 
 

4.7. Všechny soutěže řízené MŠS budou započteny na LOK ČR k 1.6.2021. Vedoucí všech soutěží 

zašlou výsledky k zápočtu na LOK ČR v předepsané formě nejpozději do 7 dnů po uzavření 

soutěže na adresu zpracovatele LOK ČR. Současně zašlou závěrečnou zprávu o soutěži 

předsedům STK JmŠS a MŠS. 
 

4.8. Družstva jsou povinna respektovat antidopingové směrnice dostupné na www.antidoping.cz. 
 

4.9. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat zásady sportovní etiky, úcty a vstřícnosti k soupeři. 

Vedoucí soutěže může navrhnout VV MŠS k vyhodnocení a případnému ocenění družstva i 

jednotlivce, kteří se významně zasloužili o hladký průběh soutěží v duchu fair-play. 
 

4.10. Pokud se některé družstvo z vážných důvodů nepřihlásí do soutěže, je povinno tuto skutečnost 

oznámit nejpozději v termínu pro přihlášky. 
 

4.11. Soupisku lze doplnit maximálně na 20 hráčů. Dopisovat na konec soupisky lze průběžně po dobu 

soutěže (u MP do ela 1750, u MS do ela 1550) a po potvrzení doplnění soupisky vedoucím 

soutěže může hráč nastoupit okamžitě. Doplnění hráčů bez omezení ela na jakékoli místo v 

soupisce lze jedenkrát do 30.11.2020. Takto doplnění hráči smí nastoupit až po 1.1.2021. 
 

4.12. Hráč smí k partii nastoupit, pokud je řádně zaregistrován v ŠSČR. 
 

4.13. Vedoucí soutěže uvede v úvodní zprávě hráče, kteří nemají splněny podmínky registrace v ŠSČR, 

eventuálně bez povolení k hostování, či bez registrace cizince. Tito hráči nesmí do provedení 

nápravy nastupovat. Pokud by takový hráč nastoupil, posoudí vedoucí soutěže všechny takové 

případy podle čl. 2.9.3. Soutěžního řádu jako neoprávněný start hráče v utkání. Stejně bude 

vedoucí soutěže posuzovat hráče postupně do soupisky dopsaného, který nesplňuje podmínky 

registrace v ŠSČR. 

4.14. V Městském přeboru ani v Městské soutěži nelze aplikovat bod III.4 z Přílohy III. Pravidel šachu 

FIDE – Hry bez přídavného času včetně rychlého zakončení partie. 
 

http://www.antidoping.cz/
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4.15. Celkový počet hostů, volných hráčů a cizinců zařazených do sestavy pro utkání musí být menší než 

polovina počtu členů družstva předepsaná rozpisem soutěže, bez ohledu na počet hráčů zapsaných 

do sestavy. 
 

4.16. V následující sezóně bude uplatněn dodatek rozpisu soutěží družstev řízených JMŠS č. 4.5. týkající se 

tzv. „mobilního pravidla“. Plné znění zde: 

4.5 Účastníci soutěží jsou povinni řídit se dokumenty ŠSČR a FIDE v platném znění, zejména Pravidly 

šachu FIDE platnými od 1.1 .2018 a Soutěžním řádem, dále tímto Rozpisem a jeho dodatky a pokyny 

vedoucích soutěží. Pro výskyt mobilů nebo jiných elektronických komunikačních prostředků v hracím 

prostoru platí článek 11.3.2.1. Pravidel šachu FIDE. Účastníkům soutěží je umožněno, aby takové zařízení 

měli uloženo ve svém batohu (tašce) za podmínky, že toto zařízení je zcela vypnuté. Při prvním porušení 

článků 11.3.2.1 a 11.3.2.2. Pravidel šachu FIDE rozhodčí potrestá tohoto hráče napomenutím. Při 

opakovaném porušení článků 11.3.2.1 a 11.3.2.2 hráč partii prohrává a soupeř vyhrává, jak je 

uvedeno v článku 11.3.2.2. 
 
5.  Určení pořadí družstev 
 

5.1. O pořadí družstev v soutěži rozhoduje postupně: 
 

a) počet zápasových bodů 

b) součet skóre ze všech zápasů 

c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání 

d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná 

e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému a případně dalšímu družstvu v pořadí 

f) los 
 
 
 

V Brně, 1.9.2020  Bronislav Chmelíček 

                MŠS Brno 
 
 
 
 
 

Příloha 1: 

Zařazení družstev 

 

Městský přebor Městská soutěž 

1. ŠK 64 Brno „B“ 

2. VSK Univerzita Brno „C“ 

3. Jezdci Jundrov „D“  

4. Bystrc Oilers  

5. ŠK VA Brno  

6. BK Moravská Slávia „D“  

7. ŠK DM Klášterského A“  

8.   Duras BVK „D“  

9. Loko Brno „G“ 

10. Loko Brno „H“ 

11. Duras BVK „E“  

12. ŠK DM Klášterského „B“ 

 

 

 

V případě celkového počtu přihlášených do 14 družstev se bude hrát jednokolově každý s každým 

V případě 15-16 družstev se bude hrát ve dvou základních skupinách a následně ve finálové a sestupové 

skupině, 

V případě 17 a více družstev se bude hrát MP v 12 družstvech a zbytek bude hrát MS. 


