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Městský přebor Brno 2021/2022

Úvodní zpráva

Losování soutěže proběhlo v úterý  5.10.2021 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.

2. Důležité informace, které se týkají aktuálních epidemiologických opatření naleznete  zde:

https://www.chess.cz/informace-k-soutezim-druzstev-2/

3. Dovoluji si upozornit , že 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.

4. Pravidla  

Soutěž se opět hraje  tempem 90 minut/35 tahů + 30 minut do konce partie.

Stejně  jako  loni  povoluje  rozpis  soutěží  JmŠS doplňování  soupisek.  Do 30.11.  je  potřeba  požádat  o  doplnění
vedoucího soutěže, doplnění hráči mohou nastupovat po 1. lednu.  Hráče s elem do 1750 lze doplňovat na konec
soupisky průběžně a mohou nastupovat okamžitě.

V  souladu  s  rozpisem  soutěže  je  domácí  družstvo  povinno  ihned  po  skončení  zápasu,  nejpozději  však  do
následujícího pracovního dne  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

- 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, 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 Jezdci Jundrov D-Lokomotiva G: 1
3,5-3,5 110 220 34R 680 7101k 10111 11121, 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. 
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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 zde na:

webu ŠSČR v sekci soutěže

 a na chess-results: https://chess-results.com/tnr581246.aspx?lan=5&art=8

Soupisky, hrací termíny a rozlosování najdete v samostatných přílohách.

Úspěšnou sezónu a radost ze hry všem přeje

Radek Skoumal, vedoucí soutěže

Ve Velkém Karlově, 7.10.2021
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