
Klub Šachistů Štětí 

Pořádá přebor škol Litoměřického regionu v šachu družstev  

pro rok  2 0 2 2 / 2 0 2 3 

 

Místo konání: velký sál kulturního střediska města Štětí, Mírové náměstí 

Datum konání: dne 10. listopadu 2022 

Ředitelka turnaje: Monika Durdisová, Školní 543, 411 08 Štětí  

                     Mobil 728 127 562, KSSteti@seznam.cz 

IT zázemí:  Pavel Novotný 

 

Rozhodčí: Monika Durdisová 

 

Kategorie:   1. žáci 1. - 5. tříd ZŠ 

                   2. žáci 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků 8. letého gymnázia  

                  3. studenti a žáci středních škol 

 

Systém hry: do 8 družstev každé s každým ve své kategorii, od 9 a více družstev  

švýcarský systém na 7 kol., při malé účasti se soutěž bude hrát jako soutěž 

jednotlivců švýcarským systémem na 7 kol 

  

Startovné:  200 Kč za družstvo 

 

Bodování:   Švýcarský systém: 1. partiové body, 2. střední Buchholz, 3. Buchholz, 4. zápasové  

                  Body (3-1-0), 5. lepší výsledek na první šachovnici, druhé atd., 6. los.  

                  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 

 

Tempo hry: 2 x 15 minut na partii, bez zápisu, podle pravidel FIDE pro rapid  

                   šach, čekací doba 10 minut od začátku partie 

Časový plán: prezence 8:15 - 8:50 hodin, zahájení v 9:00 hodin  

 I. kolo v 9:10 hodin, vyhlášení výsledků cca 15:00 hodin 

 

Ceny:   poháry pro vítěze a diplom 

 

Podmínka účasti a různé:  

a) zaslat přihlášku do turnaje emailem nebo písemně na adresu ředitele turnaje, přihlášku 

zaslat nejpozději do 8. listopadu 2022 volnou formou (tiskopis soupiska hráčů v příloze 

emailu)    

b) družstvo tvoří 4 hráči s maximálně 2 náhradníky z jedné školy, žák nižší věkové kategorie 

může hrát za družstvo ve starší kategorii, obráceně nikoliv, náhradník je nasazován odspoda 

tj. na poslední 4. šachovnici a pokud jsou nasazeni dva náhradníci tak na 3. a 4. šachovnici  
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c)  v každé kategorii může nastoupit několik družstev z jedné školy 

d) klíč postupu do krajského kola podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích: 1-3 

družstva 1 postupující, 4-6 družstev 2 postupující, 7 a více 3 postupující, dle propozic KM 

ŠSČR mohou postoupit dvě družstva z jedné školy v jedné kategorii.  

 

GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný 

zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet 

turnajů na LOK a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s 

pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby 

pořadatelů a jejich sponzorů 

 

Těšíme se na Vaší účast.                                 

 

 Za pořadatele :  Monika Durdisová  


