
KRAJSKÉ KOLO PŘEBORU ŠKOL V ŠACHU 2021-2022
www.skolykraj.sachyusti.cz

Účast:  4členná družstva škol, která si vybojovala postup z okresních kol.
  - Základní školy I. stupeň
  - Základní školy II. stupeň a příslušné ročníky gymnázií
  - Střední školy a učiliště
 Pořadatel turnaje může navíc udělit divoké karty až pro 2 družstva v každé kategorii.
 
Datum: středa 2. února 2022

Místo: Dům kultury Chlumec, Muchova 267, Chlumec https://mapy.cz/s/bubegosete

Zajišťujeme dopravu objednaným autobusem z Ústí n.L., hlavního vlakového nádraží i zpět.

Hrací systém: Hraje se podle platných pravidel FIDE pro rapid šach a rozpisu soutěže KM ÚKŠS. Odkazy na výše uve-
dené dokumenty jsou na stránce k akci včetně odkazu na oprávněné postupující školy. Při účasti do osmi družstev 
každé družstvo s každým ve své kategorii. Při účasti 9 družstev a více švýcarským systémem na 7 kol.

Ředitel turnaje: Jaroslav Stibor, Chlumecká sportovní, z.s., tel: 734 854 322.

Rozhodčí: Pavel Chrz – ústřed. rozhodčí, Michal Sliva – rozh. 2.tř., oba ŠK Sp. Ústí n.L.

Kontakt: Emailová adresa ředitele turnaje i rozhodčích: skolykraj@sachyusti.cz

Stránka akce: www.skolykraj.sachyusti.cz (průběžná aktualizace informací).

Hrací tempo: 2 x 20 minut bez zápisu. Čekací doba je 15 minut. (Tzn. hodiny běží od pokynu rozhodčího ke hře, po 
15 minutách nepřítomný prohrává). Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ s tou úpravou, že za nepřípustný tah se 
přidá dvě minuty soupeři, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v 
téže partii.

Sestavení soupisek: Na soupisce mohou být 4 hráči a eventuálně 2 střídající náhradníci.

Při sestavování soupisek musí být každý hráč na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO v ČR nebylo o více než 
300 bodů nižší, než má kterýkoliv hráč na soupisce pod ním, a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší, než má který-
koliv hráč nasazený na soupisce nad ním.

Všichni hráči na soupisce musí být žáky, studenty, učni řádného studia dané školy.

Hodnocení: a) Švýcarský systém: 1. partiové body, 2. střední Buchholz, 3. Buchholz, 4. zápasové body (3-1-0), lepší 
výsledek na první šachovnici, druhé atd., 6. los.

b) Každý s každým: 1. partiové body, 2. zápasové body (3-1-0), 3. Sonneborn Berger, 4. vzájemný zápas, 5. lepší 
výsledek na 1. šachovnici, druhé atd., 6. los.

Šachový materiál: Zajišťuje kompletně pořadatel.
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Společný autobus: Na základě objednávky v přihlášce. Zpáteční za 30 Kč na žáka, 20 Kč jedna cesta (pedagog. do-
provod zdarma) zajistí pořadatel autobus mezi hlavním vlakovým nádražím a hracím sálem v Chlumci: 8:25 z hl. vl. 
nádraží Ústí.

Vyčká na vlaky: Sp 1947 z Klášterce n. O. – 8:16, z Lovosic R 696 (z Litoměřic - horního s přestupem) - 8:16, z Děčína 
8:18 IC 579 16:10 po zakončení k rychlíku na Chomutov 16:43 (event. 16:58) a vlaku do Lovosic 16:42 (event. 17:06)

Přihlášky: Elektronickým formulářem do 20. ledna 2022 včetně počtu pro dopravu společným autobusem.

Znak/logo školy (bude v barvě na jmenovkách týmů na stolech u zápasů), pokud pošlete do 20.1. znak/logo na 
skolykraj@sachyusti.cz

Soupisky: Do 28.1. elektronickým formulářem na www.skolykraj.sachyusti.cz.
(soupisku lze změnit u prezence).

Vklad: 200,-Kč za každé družstvo přihlášené v termínu (300 Kč po termínu). Případné objednání autobusu z Ústí n.L. 
hl.n. 30 Kč/žáka (20 Kč jen jedna cesta), pedagog. doprovod zdarma.

Informace: Propozice, soupisky před akcí, průběžné výsledky, konečné výsledky a zpráva, zajímavosti na stránce k 
akci: www.skolykraj.sachyusti.cz

Prezence: 8:00-8:50 (vyčkáme příjezdu společného autobusu).

Slavn. zahájení: 9:05 - 09:15 hod.

Slavn. zakončení: 15:30 - 16:00 hod (spol. autobus 16:10 směr na hlavní vlak nádraží)

Ceny: Poháry pro vítězná družstva, medaile a diplomy pro 1. – 3. místo ve všech kategoriích. Odměny pro nejlepší 
jednotlivce na šachovnicích.

Losované a tajné ceny.

Veškeré ceny pouze pro osobně přítomné na slavnostním zakončení.

Postupy: Do republikového kola postupují 2 družstva škol z každé kategorie.

Občerstvení: Při akci bude možnost zakoupit občerstvení: Párky, sladké, slané drobnosti, káva, čaj, limo.

GDPR: Přihláškou účastníci souhlasí se zpracováním a prezentací výsledkového a obrazového materiálu a s pozvá-
ním zástupců médií. V případě nesouhlasu sdělte na místě fotografovi. Vše ve smyslu zpracování od JUDr. Jiřího 
Navrátila, člena rozkladové komise Úřadu ochrany osobních údajů ČR: https://www.chess.cz/gdpr-pokyny-k-ochra-
ne-osobnich-udaju-pro-cleny-sscr

Hygienická opatření: „Anticovid“, požadavky O-N-T nebo jiné, dle aktuálně platného k 2. 2. Dne 11. 1. bude zveřejně-
no na stránce akce platné s tím, že se může dál měnit (to neovlivníme, na stránce pak aktualizujeme).

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

V Chlumci dne 19.12. 2021

  Monika Durdisová       Jaroslav Stibor
  KM ÚKŠS – školy       ředitel soutěže


