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Rozpis 
krajského přeboru družstev mladších žáků 2021/2022 

 
1. Pořadatel 
 1.1. TJ Sokol Údlice a SVČ Domeček Chomutov 

 
2. Termín konání 

2.1. 9. 4. 2022 
 
3. Právo účasti 

3.1. Všechna přihlášená družstva z ÚKŠS, která splní podmínky proposic krajského přeboru družstev 
mladších žáků 2021/2022 a ustanovení tohoto rozpisu. 
 

4. Systém soutěže 

4.1. Počet kol dle počtu účastníků 

• do 6 družstev: každý s každým (maximálně 5 kol).  

• 7–8 družstev: dvě 3-4členné skupiny, první dvě družstva postupují do finále A, družstva na dalších 
místech hrají B (se zápočtem vzájemného utkání ze základní skupiny, celkem maximálně 5 kol). 
Nasazení dle průměrného ELO základní šestice, los ze tří výkonnostních košů, s ohledem, aby A a 
B družstvo téhož oddílu bylo v různých skupinách. 

• 9 a více družstev: švýcarský systém na 5 kol. 
 

4.2. Pokud bude soutěž hrána systémem každý s každým, je hodnocení dáno Soutěžním řádem: 
a) počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu)  
b) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]) 
c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání 
d) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná 
e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu 
družstvu v pořadí  
f) los 
 

4.3. Pokud bude soutěž hrána švýcarským systémem, o pořadí rozhoduje: 
a) počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu) 
b) Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint) 
c) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre])  
d) Buchholz ze skóre krácený o výsledek družstva s nejnižším skóre 
e) Buchholz z partiových bodů 
f) los  

5. Postupy 

5.1. Vítěz krajského přeboru postupuje na Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2022.  
5.2. Nejpozději do 7 dnů po skončení KPDMŽ má družstvo na 1. místě povinnost UKŠS sdělit, zda se 

zúčastní MČRDMŽ! 

6. Tempo hry 
6.1. 2 x 25 minut + 10 sekund na tah  
6.2. Čekací doba se stanovuje na 15 minut od stanoveného začátku utkání. 

 
7. Řídící orgán 

7.1. Soutěž řídí komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu.  
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8. Přihlášky 

8.1. Zasílají se do data podle proposic pořadatele. 
 
9. Náklady 

9.1. Náklady spojené s účastí v soutěži si hradí oddíly. 
 
10. Složení družstva 

10.1. Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. 
10.2. Ke každému zápasu musí nastoupit 

a) 4 chlapci (dívky) narozeni (y) 1. 1. 2010 a mladší, 
  b) 1 chlapec (dívka) narozen (a) 1. 1. 2013 a mladší, 
  c) 1 dívka narozena 1. 1. 2010 a mladší. 
10.3. Nelze sloučit hráče uvedené v bodech b) a c) na jednu šachovnici. 
10.4. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let. 
10.5. V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč. 
10.6. Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky. 

 
11. Předpis 
Hraje se podle platných pravidel šachu FIDE dle přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach. 
Soutěž bude započtena na rapid LOK. 
 
12. Soupisky  

12.1. Odevzdání soupisky 
Soupisku odevzdá každé družstvo podle pokynů v proposicích turnaje. 

12.2. Náležitosti soupisky 
a) Označení soutěže, pro kterou je určena. 
b) Přesný název družstva 
c) Jméno, příjmení, adresu, telefon a email vedoucího družstva. 
d) U všech hráčů musí být uvedeno jméno, příjmení, datum narození, aktuální rapid ELO ČR a 

evidenční číslo LOK. 
e) Soupiska smí obsahovat maximálně 10 hráčů.  
f) Počet hostů na soupisce je libovolný.  

12.3. Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy. 
12.4. Doplňující informace k soupiskám 

Povolení k hostování od mateřského oddílu je povinnost předložit současně se soupiskou. 
Výše VT se bude brát výhradně z databáze ŠSČR. 

 
13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tento rozpis byl schválen KM ÚKŠS dne 15. 2. 2022 
 
Jiří Kalužný        Monika Durdisová 
předseda KM ÚKŠS       pověřený člen KM ÚKŠS 


