
Krajský přebor družstev mladších žáků 
 
pořadatel:   Komise mládeže ŠSZK, Sokol Hošťálková a Valašský šachový klub mládeže, o. s. 
 
termín:   sobota 26. března 2011 
 
ředitel turnaje:  František Veselský, Hošťálková 142, 756 22 
   mail: frantisek.veselsky@uniqa.cz, mobil: 604 189 284 
 
hlavní rozhodčí:   Pavel Růčka, Za Stodolami 1490, 686 04 Kunovice 

mail: Pavel.Rucka@worldonline.cz , mobil: 605 063 310 

 

místo:   Dům kultury Kateřinice 
 
právo účasti:  Všechna družstva oddílů registrovaných v ŠSZK                                                                                                            

a také družstva ze šachových kroužků působících na území Zlínského kraje. 
 
přihlášky:  Do 25. března na obě adresy současně - řediteli turnaje i hlavnímu rozhodčímu. 
 
složení družstva:   Šestičlenná družstva tvořená žáky narozenými v roce 1999 a mladšími.  

V každém družstvu musí být nejméně jedna dívka narozená 1. 1. 1999 a mladší a jeden hráč 
(hráčka) narozený 1. 1. 2002 a mladší - tyto dva hráče nelze sloučit do jedné šachovnice.    

    V každém zápase může za družstvo nastoupit jeden hostující hráč nebo cizinec. 
Družstvo, které má na soupisce neregistrovaného hráče, hraje bez práva postupu na MČR.  

    
soupisky:  Soupisku družstva v písemné podobě předají vedoucí výprav při prezenci. 
 
hrací tempo:   2 x 20 minut na partii 
 
program:   prezence    8.45-9.30 hod 

  zahájení    9.30 hod 
  předpokládané ukončení   okolo 15.00 hod 

 
systém turnaje:  Švýcarský na 7 kol řízený počítačem (program Swiss Manager). 
 

hodnocení družstev: Výhra 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů; při rovnosti bodů další kritéria: 

                                                1. Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint)                          

 2. skóre  

 3. střední Buchholz z partiových bodů   

 4. Buchholz z partiových bodů  

 5. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, 2. šachovnici atd.  

 6. los 
 
startovné:  200,- Kč za družstvo  
 
ceny: První tři družstva dostanou poháry, medaile a diplomy,                                                                                 

nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích dostanou věcné ceny. 
 
občerstvení:  Bufet - cukrovinky, párek, klobása, káva, čaj… 
 
postupy:   Na MČR družstev mladších žáků 2011 postoupí první dvě družstva.  
 
hrací materiál:  Zajistí pořadatelé. 
 
ostatní: Hraje se podle pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. 
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