
 Propozice Jihomoravského přeboru škol 2022/2023 

Komise mládeže Šachového svazu České republiky 

vyhlašuje postupovou soutěž pro žáky základních a středních škol 

Přebor škol v šachu 

(Mistrovství ČR školních týmů v šachu) 

Jedná se o postupovou soutěž žáků základních a středních škol řádného denního studia. 

Soutěž bude probíhat ve třech věkových kategoriích:  

 
1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ  

2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia  
3. studenti a žáci středních škol   

 
Pozn. Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou 

výjimkou, že družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění 

podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát  v jedné úrovni pouze za 

družstvo jedné věkové kategorie. 

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 1.1.2018 s tou úpravou, že nepřípustný 

tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za 

prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. 

Hodnocení družstev je olympijským způsobem. Tempo hry (má jít o rapidšach) a systém 

hry určuje dle podmínek organizátor kola. Ten je také oprávněn doplnit počet startujících 

jedním družstvem. 

Pozor na sestavování soupisky: Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid 

ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod 

ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na 

soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficient 1000. Platí hodnoty 

uvedené v databázi členů ŠSČR.  

 

 
Soutěž ve všech třech věkových kategoriích proběhne na čtyřech úrovních:  

 
 A) školní kolo  

 B) okresní kolo  

 C) krajské kolo  

 D) republikové kolo  

Turnaje B), C) a D) jsou započítávány na rapidLOK ČR. 

 
A) Školní kolo 

 
Doporučený termín: říjen – listopad 2022 

Přebor se hraje jako soutěž jednotlivců příslušné školy, účast hráčů registrovaných v 

šachových oddílech není omezena. 

 

Postup: Z nejlepších žáků se vytvoří družstvo, které bude reprezentovat školu 

v okresním kole. 

 
B) Okresní kolo 

Doporučený termín: 10. listopad 2022 – 15. leden 2023 

 

V okresním přeboru startují ve všech třech věkových kategoriích čtyřčlenná družstva 

škol. Na soupisce mohou být uvedeni čtyři hráči plus dva náhradníci (všichni členové 

družstva musí být žáky stejné školy, žádné hostování není povoleno). Pořadatel 



okresního kola zajistí hrací místnost, šachový materiál (šachy, hodiny), vypracování 

propozic okresního kola a jejich rozeslání na základní a střední školy, řízení samotného 

přeboru a zpracování a rozeslání výsledků. 

Pořadatel zašle nejprve propozice (ke schválení) a potom i výsledky okresního 

přeboru škol předsedovi Komise mládeže JmŠS Miroslavu Hurtovi na adresu 

mhurta@volny.cz. Současně pořídí fotodokumentaci z přeboru a zpracuje článek o 

soutěži, který uveřejnění (anebo zašle k uveřejnění) na webové stránky Jihomoravského 

šachového svazu. 

  

Postup: při účasti 1-2 družstev v dané věkové kategorii do krajského kolo postupuje 

pouze vítěz; při účasti 3 družstev a více v dané věkové kategorii postupují do krajského 

kola první dvě družstva, přičemž případná B, C či další družstva téže školy v téže věkové 

kategorii startují v okresním kole bez práva postupu do krajského kola a do celkového 

počtu družstev za účelem určení počtu postupujících do krajského kola se tyto celky 

nezahrnují. Stejně tak se nezapočítává případné družstvo náhradníků složené z hráčů z 

více škol a sestavené jen za účelem dosudění počtu družstev. 

 

 

C) Krajské kolo 

Termín: čtvrtek 26. ledna 2023 – Břeclav 

Ředitel soutěže: David Ciprys, Mahenova 1, 690 02 Břeclav, tel. 602 526 765, email 

david.ciprys@tiscali.cz 

Krajského kola se účastní čtyřčlenná družstva škol, jež si účast vybojovala v okresních 

kolech, plus jedno družstvo pořadatele plus jedno družstvo na případné dosudění počtu 

družstev. Pravidla pro sestavování soupisky jsou stejná jako v okresním kole. Soutěž řídí 

osoba pověřená komisí mládeže příslušného krajského šachového svazu.  

 

Postup: Do republikového kola postupují první dvě družstva.  

 
D) Republikové kolo = Mistrovství ČR školních týmů v šachu 

 
Termín: dva dny v období duben až červen dle vyhlášeného konkurzu na pořadatele. V 

kategorii středních škol mohou v republikovém kole startovat i hráči, kteří k 1. 3. 2023 

byli žáky střední školy, ale v termínu konání republikového kola z důvodu úspěšného 

vykonání maturitní či závěrečné zkoušky již žáky střední školy nejsou. Soutěž řídí Komise 

mládeže ŠSČR. 

 

KM ŠSČR má možnost udělení 2 divokých karet komise mládeže do celorepublikových 

kol. DK se udělují pokud možno rovnoměrně mezi zájemce z různých krajů. Žádosti o DK 

karty se zdůvodněním se zasílají na adresu venuse.souralova@chess.cz nejpozději do    

1. dubna 2023. Pořadatel má možnost udělení 1 divoké karty a dále má možnost 

dosuzení družstev 
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