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Jihomoravský šachový svaz, Hybešova 119, 664 17 Tetčice 

 http://jmsschess.cz  

Jihomoravský krajský přebor II. třídy sk. „C“ 2020/2021 

Úvodní zpráva 

 

Losování soutěže proběhlo v neděli 20.9.2020 v Brně. Účast nebyla povinná. Nejdůležitější informace z losovací 

schůze jsou následující. 

1. Do soutěže se v řádném termínu a se všemi náležitostmi přihlásilo všech 10 oprávněných účastníků. 

 

ŠK Veselí nad Moravou „B“ 

Moravská Slávia Brno „C“ 

ŠO Jiskra Strážnice 

Š.K. 1923 Sokol Kyjov 

ŠK Veselí nad Moravou „C“ 

ŠK Agrotec Hustopeče „B“ 

ŠK Lokomotiva Brno „D“ 

Podlužan Prušánky „B“ 

ŠK Merta Slavkov u Brna 

ŠK Slavoj Velké Pavlovice 

 

2. STK akceptovala žádost na řízené losování ze strany Lokomotivy Brno (rozumné vytížení hrací místnosti) 

Jiskry Strážnice na číslo losu umožňující sehrání více domácích utkání a požadavku družstev Veselí nad 

Moravou na číslo losu umožňující oběma týmům hrát společné domácí zápasy (náklady na hrací místnost). 

3. Vedoucí soutěže a STK JmŠS akceptovala návrh týmu Velkých Pavlovic na řízení domácích zápasů 

rozhodčími hostů takto: 

8.11. – LOKO „D“  - Pospíšil Patrik 

6.12. – Veselí „C“ – Hrabal Radek 

7.2. – Mor. Slavia „C“ – Hobza Kristián 

14.3. – ŠK Merta Slavkov – Sládek Slávek 

 

 

 

 

4. Pravidla 

 

Soutěž se opět 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. 

Stejně jako loni povoluje rozpis soutěží JmŠS doplňování soupisek. Do 30.11.2020 je potřeba požádat o doplnění 

vedoucího soutěže, doplnění hráči mohou nastupovat po 1. Lednu 2021. 

 

V souladu s rozpisem soutěže je domácí družstvo povinno ihned po skončení zápasu, nejpozději však do 17,00 

hodin nahlásit vedoucímu soutěže výsledek zápasu včetně výsledků jednotlivých partií. Originály zápisů o utkání je 

družstvo povinno archivovat po dobu 6 měsíců od skončení soutěže (vydání závěrečné zprávy). Hlášení může 

proběhnout: 

- mailem s uvedením dalších podstatných údajů ze zápisu o utkání (jméno rozhodčího, případné záznamy o 

utkání apod.) na adresu Radys73@gmail.com 

http://jmsschess.cz/
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- standardní SMS (viz dále) na telefonní číslo 604 581 148; v tomto případě prosím pošlete nejpozději první 

pracovní den po utkání zápis mailovou poštou (pro kontrolu). 

 

Standardní SMS pro účely hlášení výsledků má tvar: a b-c xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz, kde a je číslo zápasu 

dle schurigových tabulek (je uvedeno v excelové příloze Rozlosování soutěže), b-c je výsledek zápasu, x je 

pořadové číslo hráče domácích na soupisce družstva, y je pořadové číslo hráče hostů na soupisce družstva a z je 

výsledek partie (1 – výhra domácího hráče, 0 – výhra hostů, R – remíza). Na konci je vždy nutno doplnit jméno 

rozhodčího. Pokud byla partie kontumována, přidá se ještě index k (příklad pro zápas č.1 ŠK Hodonín – Jezdci 

Jundrov B: 1 4-4 110 220 34R 680 7101k 10111 11121 1213R, R:Kasparov). 

 

5. Zprávy z jednotlivých kol příp. další relevantní informace budou zasílány na mailové adresy uvedené v 

bodě Adresář kapitánů. Tyto adresy jsou považovány za oficiální schránky oddílů. Dále je možno zasílat zprávy 

i na další adresy určené oddílem. Pokud družstva odešlou výsledky zápasů do 17,00 hodin, bude zpráva z kola 

odeslána do 18,30 hodin. 

 

6. Zpravodajství o soutěžích na internetu bude velmi podobné tomu z loňské sezóny. Současně s odesláním 

zpravodajů mailem bude zpravodaj umístěn k prohlížení i stažení na webu JmŠS http://jmsschess.cz/, kde 

se zpravidla objeví i krátký komentář, k němuž mohou svými zprávami nebo fotografiemi přispět i samotná 

družstva. Výsledky budou k dispozici spolu ostatními soutěžemi i na 

webu ŠSČR: https://www.chess.cz/soutez/2598/ 

 

 a na chess-results http://chess-results.com/tnr534852.aspx?lan=5 

 

 

Soupisky, hrací termíny, rozlosování a delegaci rozhodčích najdete v samostatných přílohách. 

 

 

Úspěšnou sezónu a radost ze hry všem přeje 

 

Radek Skoumal, vedoucí soutěže 

 

 

Ve Velkém Karlově, 2.10.2020 
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