
 

 
Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek  

ve spolupráci s Komisí mládeže JmŠS  

pořádá 
 

Krajský přebor družstev mladších žáků v rapid šachu 
 

1. Pořadatel: Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek 
 

2. Řídící orgán: Komise mládeže JmŠS 
  
3. Ředitel turnaje: Bc. Karel Hruška 

 
4. Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Kotisa 

 
5. Termín: sobota 29. 5. 2021 

 
6. Místo konání: Besední dům Vyškov, Jana Šoupal 137/4 
 

7. Organizační tým: Bc. Karel Hruška a kol. mob: 607 617 344 
 

8. Systém soutěže: 2 x každý s každým v tempu 2 x 12 minut + 3 sekundy za každý tah 
bez povinného zápisu partie. Výsledky soutěže budou zveřejněny na odkazu http://chess-
results.com/tnr562202.aspx?lan=5.   

 
9. Předpis soutěže: Hraje se podle Soutěžního řádu ŠSČR a platných Pravidel FIDE. 

Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut soupeři, partie bude prohlášena za 
prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. 
Soutěž bude započítána na rapid LOK ČR.  

 
10. Hodnocení výsledků: je dáno platným Soutěžním řádem ŠSČR: 

a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2); b) součet skóre ze všech utkání (viz čl. 5.3.1); 
c) součet vyhraných partií ze všech utkání; d) výsledky vzájemných utkání družstev, o 
které se jedná; e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému družstvu 

v pořadí. 
 

11. Právo účasti: Všechna družstva oddílů Jihomoravského kraje, která do 19. 5. 2021 
reagovala na výzvu Komise mládeže JmŠS k účasti v soutěži, zveřejněnou na webu JmŠS 
13. 5. 2021.  

 
12. Složení družstva:  

Ke každému zápasu musí nastoupit:  
· 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2009 a mladší.  
· 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2012 a mladší.  
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· 1 dívka narozena 1. 1. 2009 a mladší.  
 

Nelze sloučit dívku a mladšího žáka na jednu šachovnici. V každém zápase smí nastoupit 
nejvýše jeden hostující hráč. Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči 

a hráčky. Každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání přeboru zodpovědný doprovod 
starší 18 let, který za své hráče plně zodpovídá. 
 

13. Soupiska: Bude odevzdána na místě při prezenci. Na soupisce může být až deset 
hráčů, přičemž hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 

300 bodů nižší než ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním a aby 
nebylo o více než 300 bodů vyšší než ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. Pod 
pojmem ELO ČR rozumíme hodnotu rapid ELO ČR hráče, není-li, pak hodnotu ELO ČR 

hráče v praktickém šachu. U hráčů bez ELO ČR budou za ELO ČR dosazeny hodnoty dle 
klasifikačního řádu, tedy za 3. VT 1250, za 4. VT 1100 a za 5. VT 1000. Výše VT se bude 

brát výhradně z databáze ŠSČR. Soupiska může obsahovat maximálně 5 hostů.  
 
15. Materiál: Veškerý šachový materiál zajistí pořadatel.  

 
16. Časový rozpis turnaje:  

10:00 Jezdci Jundrov – ŠK Kuřim 
10:30 SK Vyškov – Jezdci Jundrov 

11:00 ŠK Kuřim – SK Vyškov 
11:30 ŠK Kuřim – Jezdci Jundrov 
12:00 Jezdci Jundrov – SK Vyškov 

12:30 SK Vyškov – ŠK Kuřim 
13:00 Vyhlášení výsledků 

 
17. Postupy: 2 nejlepší družstva postupují na Mistrovství ČR. Další informace o 
republikovém mistrovství viz https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-

mladeze/mcr-druzstev-ml-zaku/   
 

18. Různé: Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním 
audiovizuálního záznamu a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace 
činnosti pořadatele. 

Každý účastník (včetně doprovodu) musí splňovat hygienické podmínky současných 
protikoronavirových opatření, což doloží přiloženým čestným prohlášením (obvyklé 

pondělní školní testování dětí nestačí, to se děje v pondělí a zde je potřeba testování ne 
starší než 72 hodin před akcí, rodiče budou muset s dětmi zajít ve čtvrtek nebo v pátek na 
test). Přiložené čestné prohlášení pořadatel vybere na místě konání před vstupem do hrací 

místnosti. 

Vzhledem k velikosti hrací místnosti a omezení stanovené vládou ČR (15 m2 na osobu) 

nebude povolen vstup divákům, kromě vedoucích mužstev, která budou právě hrát. 
 

 
 

Za Sportovní klub Vyškov 
Bc. Karel Hruška   
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ A PROVEDENÉM 
TESTOVÁNÍ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

Jméno a příjmení hráče: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

rok narození: ........................................................................................................................................  
 

člen šachového oddílu: .......................................................................................................................  
 
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného hráče neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily 
příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.). 
 

2. Prohlašuji, že (označte křížkem relevantní skutečnost): 

☐    uvedená osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (antigenní test) na 
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem 
 

☐       uvedená osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou, s negativním výsledkem 
 

☐       uvedené osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 
proti onemocnění COVID-19 a  

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, 
pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo  

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky 
onemocnění COVID-19. 

 

☐       uvedená osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění 
COVID-19. 
 

3. Prohlašuji, že si jsem vědom(a) a seznámen(a) s vymezením osob s rizikovými faktory a 
s doporučením, abych zvážil(a) tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na sportovních aktivitách. 
 
V ……………………………..…… dne 29. 5. 2021 

…………………………………………………………………………………… 
                  podpis zletilého hráče  

nebo podpis zákonného zástupce nezletilého hráče 


