
 

   
 
 

                                   
                                                                  

 

11. ROČNÍK ŠACHOVÉ GRAND PRIX ŠKOLNÍ MLÁDEŢE 

Soutěţ  čtyřčlenných  druţstev  základních  a  středních  škol  2017 

 

Den:   středa 22. 11. 2017 

Čas:   prezence od 7:30 do 8:15 hod, zahájení turnaje v 8:30 hod 

Místo:   Alcedo - středisko volného času, Záviše Kalandry 1095, Vsetín-Rybníky 

 
Ředitel turnaje: Josef Kovařík 

Rozhodčí:  Josef Kovařík, Vladislav Hrtáň, Vladislav Bambušek 

 

Podmínky účasti - soutěţní řád: 

1. Přihlášky do této soutěže lze zasílat výhradně e-mailem na sachy-mladez@seznam.cz, 
uzávěrka je v pondělí 20. 11. 2017 ve 12:00 hod. Před zahájením soutěže nahlásí každá 
základní, střední škola, popř. též šachový kroužek řídícímu orgánu soutěže soupisku                
svého družstva. 

 
2. Soupiska  je součástí přihlášky, případně je doručena zvlášť, avšak i zde platí uzávěrka                  

v pondělí 20. 11. 2017 ve 12:00 hod. Soupiska se zasílá na připraveném formuláři.           
Obsahuje název školy, nebo šachového kroužku, příjmení a jména hráčů, třídy, rok narození, 
jméno vedoucího družstva a fungující telefonní a e-mailový kontakt na vedoucího. 

 
3. Na soupisce může být maximálně 6 hráčů. Pořadí hráčů na soupisce slouží zároveň jako 

pořadí na jednotlivých šachovnicích. Nenastoupí-li k utkání některý hráč v soupisce uvedený 
na první až čtvrté šachovnici, posouvá se pořadí dle obvyklých šachových pravidel. 

 
4. Soupiska může být s vědomím hlavního rozhodčího ještě před zahájením turnaje doplněna, 

popř. může být hráč ze soupisky po zdůvodnění nahrazen hráčem jiným. 
 
5. Má-li škola, nebo šachový kroužek v soutěži více družstev, byť v jiných věkových kategoriích, 

smí každý šachista hrát pouze za jedno družstvo. 
 
6. Soutěž družstev se hraje ve třech věkových kategoriích:  

„A“ (1. - 5. třída ZŠ);                                      

„B“ (6. - 9. třída ZŠ, popř. odpovídající ročníky víceletého gymnázia); 

„C“ (střední školy).                                      

Mladší žáci mohou startovat ve vyšší věkové kategorii, naopak nikoliv. 
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7. Družstvo může mít ve svém středu na hostování jednoho hráče z jiné školy nebo šachového 
kroužku, tuto skutečnost je ale také třeba uvést do přihlášky. Takovéto družstvo si však 
nemůže zajistit případný postup do krajského přeboru škol - zde hostování není povoleno. 

 
8. Šachové kroužky smějí složit družstvo ze žáků více škol. Mohou startovat pod hlavičkou SVČ, 

DDM, nebo pod názvem šachového oddílu. Rovněž takto utvořené družstvo však nemá 
případné právo postupu do krajského přeboru škol. 

 
9. Partie se budou hrát v tempu 2 krát 15 minut. 
 
10. Hraje se 7 kol, losování probíhá v programu SwissManager. V případě účasti méně než devíti 

družstev v jedné kategorii hraje každé družstvo s každým. 
  
11. Hodnocení výsledků je následující:  

 
Do tabulky se započítává tzv. olympijské bodování, tzn. body dosažené ve všech partiích 
dohromady. Při shodném počtu získaných olympijských bodů vstupují v platnost pomocná 
kritéria v tomto pořadí: 
 
1) počet vítězných partií celkem 
2) počet bodů dosažených na první šachovnici 
3) celkové skóre ze vzájemného utkání 
4) výsledek na první šachovnici vzájemného utkání (popř dále na druhé, třetí šachovnici) 
5) los 
 

12. Nejlepší týmy v jednotlivých kategoriích získají poháry a medaile. Drobné věcné ceny obdrží 
všichni účastníci GP školní mládeže 2017. 

 
13. Ze všech věkových kategorií si zajistí postup do krajského přeboru škol první dvě družstva   

ZŠ či SŠ ze vsetínského regionu, v jejichž sestavě nebyl hostující hráč. Krajský přebor se 
uskuteční koncem ledna 2018 ve Zlíně.  

 
14. Pořadatel Grand Prix školní mládeže vybírá startovné za každé družstvo ve výši 100 Kč.                

Na turnaji bude zajištěn pitný režim a každý účastník obdrží malou svačinku. 
 
15. Šachový materiál zajistí pořadatel. 
 

 

Pořadatelem Grand Prix školní mládeţe 2017 je Valašský šachový klub mládeţe, z. s., 

ve spolupráci se Základní školou Integra Vsetín a Alcedem, střediskem volného času.  

 

Grand  Prix  školní   mládeţe  2017  probíhá   za  podpory  Zlínského  kraje. 

 

 

Zpracovali:           Josef Kovařík, Vladislav Bambušek, Vladislav Hrtáň 

Kontakt:   Josef Kovařík, ZŠ Integra Vsetín, tel. 605 740 292                            
e-mail: sachy-mladez@seznam.cz 
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