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Rozpis soutěží družstev v šachu řízených Ústeckým krajským šachovým svazem ročník 2022 - 2023 

 

  1)  Soutěže řízené ÚKŠS a určení vedoucích: 

 
   Název                                   zkratka          vedoucí soutěže  

   Krajský přebor ÚKŠS                     KP          Janda Zdeněk  

   Krajský přebor ÚKŠS II  třídy sk. A     KP II A     Peroutka Šimon  

   Krajský přebor ÚKŠS II  třídy sk. B     KP II B     Babička Michal 

   Krajský přebor ÚKŠS III třídy sk. A     KP III A      Ulrych Radek       

   Krajský přebor ÚKŠS III třídy sk. B    KP III B     Janda Zdeněk 

 

  VV ÚKŠS pověřil vedením soutěží : 
 

KP, KP III B                   - Janda Zdeněk, Čsl. Legií 10, 405 02 Děčín, 

 tel. 603980128  e-mail: zjanda@seznam.cz   

KP II A   - Šimon Peroutka, Lipská 2261/56, 430 03 Chomutov  

    tel. 725351224  e-mail: simonperoutka05@gmail.com  

KP II B          - Babička Michal, Školní 28, 405 02 Děčín, 

    tel. 606394099 e-mail: mbabicka@centrum.cz 

KP III A  - Ulrych Radek, Petra Obrovce 2251, 440 01 Louny 

    tel. 721763071 e-mail: ulrychr@seznam.cz 

 

   2) Pravidla 
 

Hraje se podle pravidel šachu FIDE, platného Soutěžního řádu ŠSČR, Disciplinárního řádu ŠSČR a Odvolacího 

řádu ŠSČR platných v den losovací schůze, tohoto Rozpisu soutěží a Úvodního zpravodaje soutěže.    

Viz. http://www.ukss.cz/    

 

   3) Technická ustanovení 
      

Tempo hry:  90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 sekund za každý provedený tah od 

začátku partie pro každého hráče za povinného použití digitálních hodin. Domácí družstvo je povinno umět nastavit 

a ovládat digitální hodiny, které při utkání používá, a dále pak mít k dispozici návod pro obsluhu používaných 

digitálních šachových hodin v českém jazyce, který bude při utkání k dispozici. Za počáteční nastavení hodin před 

začátkem zápasu odpovídá domácí družstvo!  

 

Začátek všech utkání je stanoven na 10.00 hod. Změny termínu, času a místa v průběhu soutěže jsou možné jen za 

souhlasu vedoucího soutěže. Po dohodě obou družstev je možné vzájemný zápas předehrát, nebo odložit. Odložený 

zápas musí být sehrán před posledním zápasem soutěže. Poslední zápas odložit nelze. 

 

Čekací doba u mistrovských soutěží družstev je 120 minut za podmínek uvedených v platném Soutěžním řádu,  – 

čl. 3.6.5. a články následující.  

 

Kapitán domácího družstva zajistí, aby při utkání byla k dispozici pravidla šachu FIDE, platný Soutěžní řád ŠSČR, 

tento Rozpis a Úvodní zpravodaj soutěže. Pro jednotlivé soutěže platí doplňky a změny sjednané na losovací schůzi 

a uvedené v Úvodním zpravodaji vedoucím soutěže.      

 

Hodnocení družstev:O pořadí družstev v soutěži rozhoduje postupně:  

a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2. SŘ),  

b) součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1. SŘ),  

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. 

mailto:zjanda@seznam.cz
mailto:simonperoutka05@gmail.com
mailto:mbabicka@centrum.cz
mailto:ulrychr@seznam.cz
http://www.ukss.cz/
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Krajský přebor ÚKŠS 
 

Jednostupňová soutěž dvanácti osmičlenných družstev. Hraje se jednokolově na 11 kol.  

Postupuje vítěz, sestupuje družstvo umístěné na dvanáctém místě a další družstva umístěná odzadu (11., 10., atd) 

tak, aby byl zachován počet dvanácti družstev po sestupu družstev z II. ligy a postupu družstev z KP II. 

 
  Termíny utkání – Neděle: 9.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 2022, 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 19.3., 2.4. 2023 

 

  Krajské přebory ÚKŠS II třídy    
 

Dvě jednostupňové soutěže (A, B) po dvanácti osmičlenných družstvech. Hraje se jednokolově na 11 kol.  

Postupují vítězové, sestupují družstva umístěná na dvanáctém místě a další družstva umístěná odzadu (11., 10., atd) 

tak, aby byl zachován počet dvanácti družstev po sestupu družstev z KP a postupu družstev z KP III. 

Přiřazení družstev do skupin provede STK po uzavření přihlášek. 

V případě menšího počtu kol než 11, platí termíny postupně od prvního hracího termínu. 

   
  Termíny utkání – Neděle: 16.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12. 2022, 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 26.3. 2023 

 

  Krajské přebory ÚKŠS III třídy  
 

Dvě jednostupňové soutěže pětičlenných družstev (A a B ). Právo účasti mají všechna přihlášená družstva splňující 

podmínky Soutěžního řádu. Do KP II postupují vítězové z obou soutěží. 

Předpokládá se 9 -11 kol – bude upřesněno dle přihlášených družstev. 

V případě menšího počtu kol než 11, platí termíny postupně od prvního hracího termínu. 

  

 Termíny utkání – Neděle: 9.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12. 2022, 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 19.3., 2.4. 2023 

 

4) Právo účasti:   
       

Pokud má oddíl za cokoliv dluh, nebude jeho družstvo přijato do soutěže. 
 

KP: TJ Tatran Podbořany, ŠK Teplice „A“, TJ Klášterec n.O. „A“, ŠK Spartak Ústí n.L. „A“, 

SK Děčín „B“, ŠK Louny „A“, ŠK Teplice „B“, TJ Sokol Údlice „B“, Šachy Povrly, Teplice Chess 

Club „A“, ŠK Louny „B“, ŠK Spartak Ústí n.L. „C“. 
Prvními náhradníky v případě odmítnutí účasti oprávněného účastníka jsou: 

ŠK Spartak Ústí n.L. „B“, SK Šachy Chlumec „A“ (v uvedeném pořadí). Náhradníci a neoprávněná družstva, jež 

mají zájem o účast v této soutěži, zašlou přihlášku do této soutěže v termínu do 31.7.2022 se zřetelným označením 

„Náhradník“. 
 

KP II (A, B): STK ÚKŠS navrhuje následné zařazení oprávněných účastníků do KP II: 

 

TJ Sokol Litvínov-Lom, DDM Osek ŠK Stropnik, ŠK Magic Žatec, TJ Klášterec n.O. „B“, 

Krásnodvorská Myslivna, TJ Sokol Údlice „C“, ŠK Postoloprty, ŠK Louny „C“.  

 

ŠK Spartak Ústí n.L. „B“, SK Šachy Chlumec „A“, SK Děčín „C“, SK Šachy Chlumec „B“, ASK 

Lovosice, ŠK Slávie Děčín, Teplice Chess Club „B“, ŠK Slavoj Litoměřice „D“, Sportis Svádov – 

Olšinky „A“, Jezdci, KŠ Štětí.  
 

Do volných míst KPII se může přihlásit kdokoliv tak, aby počet účastníků nepřekročil 24. Pokud překročí, budou 

účastníci vybráni podle pořadí v KP3 z loňského ročníku. Zařazení účastníků KP II do skupin bude upraveno po 

uzavření přihlášek do soutěže. Pokud se některý oprávněný účastník nepřihlásí, budou zařazeni přihlášení 

náhradníci. Náhradníci a neoprávněná družstva , která mají zájem o účast v této soutěži, zašlou přihlášku do této 

soutěže v termínu do 31.7.2022 se zřetelným označením „Náhradník“. 
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KP III (A, B) :  Otevřená soutěž všech řádně přihlášených družstev splňujících podmínky Soutěžního řádu 

ŠSČR. Předpokládá se rozložení do dvou skupin (A, B) po cca 8-12 účastnících zařazených do dvou skupin 

územně obdobných jako v KP II.  Do přihlášek uveďte i skupinu, ve které chcete startovat. Zařazení do skupin 

bude provedeno po uzavření přihlášek. Postupuje vítěz. 

 

  5) Finanční podmínky 
 

Startovné do soutěží družstev činí za každé družstvo:  

KP: 1500,- Kč ,  KP II: 1350,- Kč ,  KP III: 650,- Kč  

(Startovné zahrnuje poplatek za zápočet na LOK ČR a ELO listinu FIDE) 

Za všechny platby (poplatky za startovné svých přihlášených družstev + pokuty za minulou sezonu) obdrží každý 

oddíl v září před začátkem soutěží družstev k zaplacení fakturu, se čtrnáctidenní splatností. Nedodržení termínu 

splatnosti bude pokutováno podle článku 15 tohoto Rozpisu za každý započatý týden, přesahující termín splatnosti. 

 

  6) Ratingování 
 

Všechny partie se započítají do  ELO ČR a ELO FIDE. Během soutěží družstev je FIDE ELO aktualizováno vždy 

k 1. dni každého měsíce, ELO ČR je aktualizováno vždy 5. ledna. 

 

  7) Přihlášky  
 

Řádně vyplněné přihlášky, (v textové podobě Word,Excel,nebo scan) posílejte výhradně elektronicky mailem 

zastupujícímu předsedu STK ÚKŠS na adresu: frg@email.cz a odešlete nejpozději:  
 

        KP a KP II do 31. 7. 2022             KP III do 10. 9. 2022  
 

          Přihláška musí obsahovat: název družstva a přesný název oddílu (tak jak je oddíl registrován u ŠSČR – viz 

http://db.chess.cz), označení soutěže pro kterou je přihláška určena, kontaktní adresu pro korespondenci (včetně 

telefonického a e-mailového spojení) a IČO zřizovatele oddílu. 
 

Pokud máte zájem o účast ve vyšší soutěži, kde nejste oprávnění účastníci, zašlete zároveň i přihlášku do vyšší 

soutěže a do přihlášky v nižší soutěži uveďte, že máte zájem o vyšší soutěž. Pokud bude družstvo zařazeno (jako 

náhradník) do vyšší soutěže, ztrácí toto družstvo právo na účast v nižší soutěži. 
 

Do přihlášky (nikoliv do e-mailu!) doplňte připomínky a požadavky k losování! Nezapomeňte uvést návrh 

rozhodčích pro řízení domácích zápasů.  

 

  8) Soupisky 
 

Řádně vyplněné soupisky se zasílají předsedovi STK e-mailem na adresu frg@email.cz do 15. 9. 2022 s 

náležitostmi dle čl. 3.5.1 platného Soutěžního řádu ŠSČR. V soupisce uveďte i evidenční čísla FIDE u hráčů 

uvedených na FRL + ELO FIDE. U hostujících hráčů přiložte povolení mateřského oddílu k hostování. Vedoucí 

soutěže vyškrtne před vydáním definitivní úvodní zprávy soutěže ze soupisky všechny hráče bez registrace v ŠSČR 

(včetně cizinců), eventuálně bez povolení k hostování. 

viz. Soutěžní řád. 

 

V soutěži KP není možno doplňovat soupisky. V soutěži KP II je možno doplnit soupisku do 30.11.2022, s její 

následující platností od 1.1.2023, v soutěži KP III je možno doplnit soupisku kdykoliv. Doplněný hráč smí 

hrát až tehdy, kdy je uveden v nejbližším možném zpravodaji soutěže, jako hráč doplněný na soupisku. 

Hráči mohou být zapsáni maximálně na 3 soupiskách, včetně soutěží řízených ŠSČR a každý hráč na 

soupisce, po posledního člena základní sestavy družstva včetně, musí v průběhu soutěže odehrát minimálně 2 

partie. Definice základní sestavy: viz. Soutěžní řád. 

 

  9) Postupy a sestupy 
  

Vítězné družstvo ve všech soutěžích má právo postupu do nejbližší vyšší soutěže. O postupu dalších družstev 

rozhoduje řídící orgán vyšší soutěže. 

http://db.chess.cz/
mailto:frg@email.cz
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   Z KP sestupuje účastník na dvanáctém místě a dále odzadu tolik účastníků, aby po sestupech z 2. ligy a 

postupech družstev z KP II byl zachován počet 12 účastníků. Prvními náhradníky pro tuto soutěž, při odmítnutí 

oprávněného účastníka, jsou sestupující účastníci této soutěže z nejvyššího místa do 11. pořadí. Dalšími náhradníky 

jsou druzí v pořadí KP II dle % úspěšnosti ze všech skupin KP II.   

   Z KP II sestupuje vždy účastník na dvanáctém místě a dále odzadu (dle % úspěšnosti) tolik účastníků, aby po 

sestupech z KP ÚKŠS a postupu družstev z KPIII i dalších družstev dle pořadí byl zachován počet 12 účastníků ve 

dvou skupinách. 

   Z KPIII nesestupuje žádný účastník. 

 

  10) Losovací schůze 
 

Losování soutěží se provádí tzv. řízeným losováním. Losovací schůze bude otevřená. Termín losování bude 

uveřejněn do 30.9.2022 na stránkách ÚKŠS. 

 

  11) Zpravodaj 
  

Vedoucí soutěže vydává po rozlosování soutěže úvodní zpravodaj a po každém kole zpravodaj, který zasílá 

elektronicky kapitánům nebo korespondentům všech družstev.  

Po ukončení soutěže zasílá závěrečný zpravodaj s vyhodnocením soutěže. Výsledky soutěží jsou též uvedeny na 

webových stránkách http://db.chess.cz/soutez.php 
V závěrečném zpravodaji uvede vedoucí soutěže návrh udělení pokut pro STK. Proti těmto pokutám se lze odvolat 

do 14 dnů od oznámení v závěrečném zpravodaji k STK ÚKŠS (dle Odvolacího řádu, vložné 500,- Kč). Po 

schválení pokut STK ÚKŠS již není odvolání. 

  

 12) Rozhodčí 
 

Každé domácí družstvo má právo si navrhnout rozhodčího dle vlastního výběru. Pokud domácí družstvo tohoto 

práva nevyužije, rozhodčí bude stanoven Komisí rozhodčích ÚKŠS, kterému domácí družstvo je povinno proplatit 

cestovné a odměnu za výkon rozhodčího. Rozhodčí může být jmenován i z řad hostujícího družstva. Odměny 

rozhodčím jsou stanoveny Ekonomickou směrnicí ŠSČR. Delegace rozhodčích na každé utkání bude provedena 

Úvodním zpravodajem každé soutěže. 

   

13) Předkládání sestav před utkáním 
 

V souladu se soutěžním řádem kapitáni družstev před utkáním odevzdávají rozhodčímu sestavu družstva, která 

obsahuje: název družstva, sestavu hráčů dle soupisky, datum konání utkání a podpis kapitána.  

 

14) Hlášení výsledků a zasílání zápisů 
 

Kapitán domácího družstva zajistí nahlášení výsledku utkání včetně jednotlivých šachovnic i rozhodčího, který 

utkání řídil, vedoucímu soutěže v den sehrání utkání nejpozději do 18.00 hod. Forma nahlášení je SMS, případně e-

mailem. Výsledky je vedoucí soutěže povinen zaslat a zveřejnit v hrací den nejpozději do 22.00 hod.  

Družstva již nemusí po skončení sezony posílat vedoucím skupiny zápisy o utkání, kapitáni družstev jsou však 

povinni po vydání závěrečné zprávy vedoucím soutěže zkontrolovat správnost zadaných výsledků. 

Zápisy o utkání, ve kterých se vyskytují připomínky, je nutné odeslat vedoucímu soutěže následující pracovní den 

po odehrání zápasu (poštou originál zápisu, scan, e-mail). Toto je nutné oznámit vedoucímu soutěže již v den 

sehrání.      
 

   SMS zprávy budou zasílány v této podobě:  

1) Zkratka družstva + Rozhodčí 

2) Hráči domácích dle pořadí na soupisce, např: a) D:1,2,3,5,8,10,12,13  nebo b) D : 1-8 apod. 

3) Hráči hostů obdobným způsobem: H:1 – 8 ,  nebo H:1,3,5,6,7,11,12,18 

4) Výsledky na šachovnicích od 1. šachovnice z pohledu domácích: např:  V: 0,0,1,1,r,r,0,1.  

5) Vyhraje-li domácí kontumačně, označí se to v SMS takto 1K, vyhraje-li host kontumačně, tak 0K (je to 

z pohledu domácích), kontumace obou KK.   

6) Vzor SMS:   Dc 4:4 UL Novak D: 1-8  H-1 – 7,10  V: 1,1,1,1,0,0,0,0,. 

 

http://db.chess.cz/soutez.php
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SMS zprávu zkontrolujte a odešlete. Nepište celá jména (problém to dělá, když hraje otec se synem) pište pouze 

místo v sestavě. Jinou formu zasílání výsledků je nutné předem projednat s vedoucím soutěže.  

 

  15) Pokuty  
 

Platí Soutěžní řád, Disciplinární řád a Odvolací řád ŠSČR s tímto upřesněním:                              

- za nenahlášení výsledku utkání do 18h je pokuta 100,- Kč 

- za pozdní zaplacení startovného po termínu pokuta 100,- Kč za každý započatý týden 

 

- Za každou nesehranou partii, která chybí do stanoveného limitu 2 povinně sehraných partií každého hráče 

na soupisce, po posledního člena ZS včetně, se udělí pokuta 

 

   KP      1000,- Kč 

    KP II    750,- Kč 

    KP III       0,- Kč. 
 

Za kontumaci družstva:     

a) KP 

- za kontumaci družstva -  3000,- Kč 

b) KP II 

- za kontumaci družstva -  2000,- Kč 

c) KP III 

-   za kontumaci družstva –  1000,. Kč 

-   za každou další kontumaci –  1500,- Kč 

 Z těchto částek bude 50% poukázáno poškozenému družstvu. 

 

Za kontumaci jednotlivce:  

a) KP a KP II 

- za čtvrtou kontumaci jednotlivce téhož družstva  - 200,- Kč 

- za každou další kontumaci jednotlivce - 50,- Kč 

b) KP III 

- za pátou kontumaci jednotlivce téhož družstva - 100,- Kč 

- za každou další kontumaci jednotlivce: 20,- Kč 

   

Pokud družstvo neobsadí všech 8 šachovnic, ať už z důvodu neobsazené šachovnice, nebo osobní kontumace, kdy 

hráč na soupisce nedorazí k partii, bude oddílu za prohřešek družstva udělena pokuta za neobsazenou šachovnici ve 

výši: 

1. šachovnice 700,- kč 

2. šachovnice 600,- kč 

3. šachovnice 500,- kč 

4. šachovnice 400,- kč 

5. šachovnice 300,- kč 

6. šachovnice 200,- kč 

7. šachovnice 100,- kč 

8. šachovnice     0,- kč 

Tyto pokuty se budou vybírat pouze v soutěžích KP + KP II. 

 

16) Námitkové řízení 
 

Námitky a odvolání musí být podány dle Odvolacího řádu ŠSČR doporučeně na adresu vedoucího soutěže 

(předsedy ÚKŠS p. Chaloupky v případě námitky nebo odvolání proti rozhodnutí STK ÚKŠS). O námitce musí být 

rozhodnuto do 14 dní po obdržení všech potřebných dokladů. 

 

  17) Delegát 
 

Na utkání též může být vyslán delegát mistrovského utkání. Delegátem mistrovského utkání může být člen ŠSČR 

starší 18 let, určený řídícím orgánem soutěže (vedoucí soutěže nebo STK). 
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Vyslání delegáta na utkání může navrhnout družstvo hrající příslušnou soutěž nebo sám vedoucí soutěže. Náklady 

spojené s účastí delegáta na mistrovském utkání hradí řídící orgán soutěže. 

Delegáta mistrovského utkání vysílá řídící orgán soutěže a informuje jej o případných změnách místa a času  utkání 

na které je delegován. Delegát se na mistrovském utkání prokáže rozhodčímu delegačenkou, kterou obdrží od 

vedoucího soutěže. Rozhodčí potvrdí delegátovi na delegačenku účast na utkání a provede též záznam o návštěvě 

delegáta do zápisu o utkání. 

Delegát podá vedoucímu soutěže zprávu o průběhu mistrovského utkání, na které byl vyslán. 

 

  18) Závěrečné ustanovení:  
 

Při všech soutěžích pořádaných ÚKŠS je v hracích místnostech zákaz konzumace alkoholu, zákaz kouření (včetně 

elektronických cigaret, či vaporizérů). V hrací místnosti i prostoru je zakázáno používat mobilní telefon i jiné 

elektronické komunikační prostředky, či je do hrací místnost přinést v zapnutém stavu. Hráč může mít mobil 

zapnutý pouze v tichém režimu a musí ho nahlásit rozhodčímu. Jinak nesmí mít hráč mobil u sebe. Pokud se zjistí, 

že hráč používá rozhodčím neschválený elektronický komunikační prostředek (nebo např. hráčův mobilní telefon 

zazvoní atd.), bude postupováno dle stanoviska Komise rozhodčích ŠSČR, tzn. že partii prohrává. Vše se řídí 

článkem 11.3. Pravidel šachu FIDE. 

 
 

Tento rozpis nabývá platnosti dne 1.7.2022 
 

Zpracoval:  Jiří Křivský  Projednáno a schváleno STK ÚKŠS dne 6.6.2022 

 do 29.6.2022 předseda STK ÚKŠS 

 

Schváleno VV ÚKŠS dne: 1.7.2022, aktualizováno v bodě 1. dne 19.09.2022     

    

za VV ÚKŠS: František Chaloupka, předseda    


