
Krajský přebor družstev mladších žáků 2017 
 
 
Pořadatel:              ŠK Zlín-Malenovice 
 
Termín:                  Sobota 4. března 2017 
 
Ředitel turnaje:     Josef Tomek, josef.tomekZL@seznam.cz   
 
Hlavní rozhodčí:    Pavel Růčka, Pavel.Rucka@worldonline.cz , mobil: 605 063 310 
 
Místo:                      ZŠ Zlín-Malenovice, tř. Svobody, jídelna, přezouvá se 
 
Právo účasti:           Všechna družstva oddílů registrovaných v ŠSZK, 
                                 i družstva složená ze šachových kroužků působících na území Zlínského kraje 
 
Přihlášky:               Do čtvrtka 2. března na adresu ředitele turnaje a hlavního rozhodčího 
 
Složení družstva:    Šestičlenná družstva tvořena žáky narozenými v roce 2005 a mladšími. 

                                   V každém družstvu musí být nejméně jedna dívka narozená roku 2005 a mladší a jeden hráč  
(hráčka) narozený (á) roku 2008 a mladší – tyto dva nelze sloučit do jedné šachovnice. V každém 
zápase může za družstvo nastoupit jeden hostující hráč. 

                                 Družstvo, které má na soupisce neregistrovaného hráče, hraje bez práva postupu na MČR. 
                                   Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší 

než kterékoliv hráče nasazeného na soupisce pod nim. 
 

  Soupisky:               Soupisku družstva zasílají vedoucí družstva (kapitáni) souběžně s přihláškou. 
 
Hrací tempo:         2 x 15 min. + 5 vteřin za každý tah 
 
Program:               Prezence 8:30 až 9:00 hod. 
                                Zahájení 9:15 hod. 
                                Předpoklad ukončení 15:00 hod. 
 

 Systém turnaje:      Švýcarský na 7 kol řízený počítačem (program Swiss Manager). Hraje se dle soutěžního řádu ŠSČR 
a platných Pravidel FIDE. Za nepřípustný tah mohou být přidány dvě minuty soupeři. Partie bude 
prohlášena za prohranou po dokončení třetího nepřípustného tahu týmž hráčem v téže partii. Soutěž 
bude započítána na národní rapid LOK. 

 
Hodnocení:             Výhra družstva 3 body, remiza 1 bod, prohra 0 bodů, při rovnosti bodů další kritéria: 

1. buchhotz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint), 2. počet partiových bodů (skóre) 3. střední 
buchholz z partiových bodů,  4. buchholz z partiových bodů, 5. los  
 

Postupy:                 Na MČR postupuje vítězné družstvo 
 
Startovné:        200,- Kč za družstvo 
 
Ceny:                       První tři družstva obdrží poháry medaile a diplomy. Nejlepší hráči a hráčky obdrží věcné ceny.  
 
Občerstvení:           Bufet v jídelně – párek, cukrovinky, čaj, kávu a nealko.  
 
Šachový materiál:  Každé družstvo přiveze tři šachové soupravy včetně digitálních hodin. 
                         
Josef Tomek                                                                                                                                      Pavel Růčka                                                                                                               
ředitel turnaje                                                                                                                               předseda KM ŠSZK 
 

mailto:josef.tomekZL@seznam.cz
mailto:Pavel.Rucka@worldonline.cz

	Krajský přebor družstev mladších žáků 2017

