
  

 

   

                                   
              

         

   

 

IV. ROČNÍK ŠACHOVÉ GRAND PRIX ŠKOLNÍ MLÁDEŢE 

 

Termíny  soutěţe  čtyřčlenných  druţstev  základních a středních škol  -  2010 / 2011 

den čas místo organizace 

středa 24. 11. 2010 8.30 hod SVČ Domeček Valašské Meziříčí Josef Kovařík 

středa 12. 1. 2011 8.30 hod Valašské národní divadlo Karolinka Vladislav Bambušek 

 

Soutěţní  řád  Grand  Prix  čtyřčlenných druţstev 

1. Před zahájením soutěže nahlásí každá základní, střední škola, popř. též šachový kroužek 
soupisku svého družstva řídícímu orgánu soutěže. 
 

2. Soupiska musí být doručena na předtištěném formuláři, bude obsahovat název školy,   
nebo šachového kroužku, jména a příjmení hráčů, třídy, data narození, jméno vedoucího    
družstva a telefonní a e-mailový kontakt na něj. 

 
3. Na soupisce může být maximálně 7 hráčů. Pořadí hráčů na soupisce slouží zároveň jako 

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

 
4. Soupiska může být s vědomím řídícího orgánu během soutěže 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 katego-
riích, 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. 

 



 

 

7. Družstvo může mít ve svém středu na hostování jednoho hráče z jiné školy nebo šacho-
vého kroužku, tuto skutečnost je ale 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 např. pod hla-
vičkou SVČ, DDM, nebo pod názvem šachového oddílu. Rovněž takto utvořené družstvo 
však nemá případné právo postupu do krajského přeboru škol. 
 

9. Hrací tempo bude určeno dle počtu přihlášených družstev: 2x15 minut, popř. 2x20 minut. 
 

10. Hraje každé družstvo s každým. Uskuteční se dva turnaje, vždy ve středu (viz tabulka).  
Pořadatel včas oznámí a rozešle propozice a časový rozpis každého turnaje.  

11. Hodnocení výsledků je následující:  
 
Do tabulky se započítává tzv. olympijské bodování, tzn. body dosažené ve všech partiích 
dohromady. Při shodném počtu získaných 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 
5) los 
 

12. Vyhodnocení s udělením diplomů a věcných cen se provede při závěrečném turnaji. 
 

13. Ze všech věkových kategorií si zajistí postup do krajského přeboru škol první dvě družstva   
ZŠ či SŠ ze vsetínského regionu, v jejichž středu nebyl hostující hráč. Krajský přebor se 
uskuteční koncem ledna 2011.  

 
14. Startovné vybírá pořadatel Grand Prix školní mládeže. Za družstvo se platí 150 Kč.          

Při startu více družstev z jedné školy za každé další zaplatí 100 Kč.                                                                   
Jízdné jednotlivých družstev hradí vysílající složka. 

 
15. Šachový materiál pro oba turnaje zajistí pořadatel. 

 

Šachová Grand Prix školní mládeţe 2010 / 2011 probíhá za podpory Zlínského kraje. 

Pořadatelem Grand Prix školní mládeţe 2010 / 2011 je Valašský šachový klub mládeţe, o. s.  

Na jednotlivých turnajích se pořadatelsky spolupodílejí SVČ Domeček Valašské Meziříčí,    

ZŠ Integra Vsetín a ŠO Karolinka. 

 

Zpracovali:          Vladislav Bambušek, Vladislav Hrtáň, Josef Kovařík 

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