
Šachový oddíl Chlumec ve spolupráci s Šachový klubem Domu dětí a mládeže Ústí n.L.  

pod patronací obce Chlumec  

                       Vás zvou na     

Okresní kolo přeboru škol v Š A C H U 2022 
 

v čtvrtek 1.12. 2022 v Chlumci, Dům kultury, Muchova 267 
 

 

  Kategorie (každá ze tří se hraje samostatně) : 

ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň (včetně přísl. ročníků vícel. Gymnázií), střední školy a učiliště. 

 

Prezence :   7:45-8:15,  vyhodnocení výsledků 12:30-12:50. 

 

Družstvo školy: Přebor proběhne jako soutěž jednotlivců sečtený do 4členných školních 

družstev.  

  Školu může reprezentovat 1 až max. 7 hráčů v každé kategorii takto:  

  startují-li 1-3 hráči za školu v kategorii – pouze pro soutěž jednotlivců. 

  startuje-li 4-5 hráčů za školu v kateg. – pro soutěž jednotlivců i družstev (nejlepší 4 se 

započítávají)   

  startuje-li 6-7 hráčů za školu v kategorii – musí být mezi nimi dívka a neregistrovaný hráč; 

samozřejmě, že opět 1.-4. bodují za školu. 

 

Ředitel soutěže :  Jaroslav Stibor , skoly@sachyusti.cz , tel. 734 854 322 

 

Organizační štáb, rozhodčí: Pavel Chrz, skoly@sachyusti.cz , tel. 606 144 420, 

Zdeněk Mittelbach, Jiří Křivský, Michal Sliva (počítačové zpracování)     

 
Přihlášky, soupisky  :   Do 25.11. (nejpozději do 28.11. 14:00 h.) na formuláři 

www.skoly.sachyusti.cz  
 
 

Startovné  : 100 Kč za družstvo školy v kategorii  nebo 30 Kč za žáka (při účasti jen 1-3 

žáků). 
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Ceny  : V každé kategorii (I.,II. st., střední školy) bude vyhodnoceno: 

 1.-3. družstvo, 1.-3. jednotlivci. Nejlepší dívka z kategorie.  

Odměněn medailí a diplomy bude i nejlepší neregistrovaný šachista 

(nebyl/není členem šachového oddílu/klubu po dobu delší než 4 měsíce).  

Drobné věcné ceny, losované a tajné (pouze pro přítomné na zakončení).

 - 

 
Tempo hry : Hraje se dle pravidel FIDE, každý hráč má na partii 2 x 12 min + 3 sec. na tah. 
 
 Systém  :  5-6 kol (všichni), po kterých bude ukončena základní část a soutěž družstev škol. 
    
    Play-off v každé kategorii pro 1.-4. hráče ze základní části tempem 4min + 
2sec. na tah (výsledek již nemá vliv na soutěž družstev škol).  1. se  4. a 2. se 3 ze zákl. 
části. Výše umístěný v základní části si vybírá, zda chce mít bílé s +30vt výhodou a 
povinností vyhrát či černé s postačující remízou k postupu. Obdobně finále o 1. a 3.místo.  
  
 
 
 
 
Časový program : 07:45-08:10 prezence (MHD č. 11  7:24 Mír. nám. – 7:51 Chlumec) 
   08:20-08:30 zahájení  
   08:35-11:45 základní část (všichni). 
   11:50-12:20 play-off (první až čtvrtý v každé kat., ostatní „drží palce“) 
   12:30-12:50 slavnostní zakončení s vyhodnocením. 
   13:04  odjezd MHD č. 11 
 

Občerstvení :   Bufet Domu kultury Chlumec bude v provozu. 
 
Z pravidel mezinárodní šachové  federace FIDE : 

 Platí pro hráče, trenéry, doprovod, příznivce, diváky. 
 Hrací sál, přísálí i přilehlé chodby jsou  nekuřácké.  
 Není možno používat mobilní telefon při hře (i zazvonění) je prohrou partie. 
 (Pozn.: Zprávy domů o vítězstvích tedy jen o přestávkách mezi koly mimo hrací sál).  
 
Postupy : 1. a 2. tým postupuje do krajského kola.  
 
GDPR  :  Řídíme se pravidly pro GDPR dle zveřejnění na ŠSČR: 

https://www.chess.cz/gdpr-pokyny-k-ochrane-osobnich-udaju-pro-cleny-sscr/ 
Za účelem zpravodajství a propagace je prováděno výsledkové 

zpravodajství (jména, ročníky nar., kluby), obrazová fotodokumentace    
 

 

    Na Vaši účast se těší pořadatelé.  

              

Jaroslav Stibor  Pavel Chrz 

ředitel soutěže  za organizační štáb  
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