
 

Kontakty: Jaroslav Odehnal Havanská 2812 Tábor 390 05,  mail: 
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Na turnaj Vás zve Jihočeský šachový svaz 

www.jcsach.cz 
www.sachklub.cz  

                                       
 

 
 
 
 
 
Tábor: 

 Táborský poklad   - výstava nalezených mincí  

 hrad Kotnov    - dominanta Tábora 

 Geologická expozice   - výstava 
Táborsko 

 Chýnovské jeskyně  - přírodní památka 

 hrad Choustník   - zřícenina hradu 

 Stádlecký řetězový most  - technická památka  

 Elektrická dráha F. Křižíka - technická památka 

 Různé cyklotrasy 

 

Na Vaši účast se těší organizátoři 
 
            

 

 

    
 

 

Krajský přebor           
družstev škol, kroužků a oddílů  

 

mladších žáků 2014 
(o postup na mistrovství ČR) 

 
Turnaj pro registrované i neregistrované hráče 

 

 

Tábor 

12. dubna 2013 - sobota 

            
 

 
 

http://www.jcsach.cz/
http://www.sachklub.cz/


Pořadatel:   ŠACHklub Tábor z pověření KM JčČS 
 
Místo:   Tábor ZŠ Zborovská – jídelna - vedle zimního stadiónu.  
 
Časový program:         8:00 - 9:00 Prezentace 
  9:05    Zahájení 
  9:15   1. kolo 
 
Systém hry:   A: Při účasti 13 a více družstev se hraje švýcarským  
   způsobem na 7. kol.   
  B: Při účasti 11 – 12 družstev se hraje systémem každý  
  s každým ve dvou skupinách, do finálové skupiny  
  postupují družstva na 1. a 2. místě. Vzájemný zápas ze  
  skupiny se započítává. Rozdělení do skupin dle ela  
  základní sestavy. Rozdělení: 
  Sk. A: družstva 1, 4, 5, 8 atd. Sk. B: družstva 2, 3, 6, 7 atd.      
  C: Při účasti 9 – 10 družstev se hraje systémem každý  
  s každým při snížení tempa hry na 2 x 20 min + 10 sekund  
  za tah 

D: Při účasti 5 – 8 družstev každý s každým  
  E: Při účasti do 4 družstev včetně se hraje každý s každým  
  dvoukolově  
  Pořadatel se pokusí mít družstvo pro sudý počet   
 
Tempo hry:   Tempo 2 x 25 minut + 10 sekund za tah (mimo systému C) 
 
Pořadí :  Dáno „Soutěžním řádem ŠSČR“ a „Rozpisem KM ŠSČR“ 
   1.  počet zápasových bodů (3 body /výhra, 1 bod/remíza  
   Další kritéria dle Soutěžního řádu ŠSČR podle zvoleného  
   systému 
 
Složení družstva: Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů   
  Ke každému zápasu musí nastoupit  
  a) 4 hráči narození 1.1.2002 a mladší 
  b) chlapec /dívka  narozen/a/ 1. 1. 2005 a mladší 
  c) dívka narozena 1.1.2002 a mladší 
  d) nelze spojit bod c a b. na jednu šachovnici 
  e) k zápasu může nastoupit v družstvu jeden host  
   nebo cizinec 
  f) právo účasti mají přihlášená družstva z oddílů a  
        šachových kroužků DDM a škol z Jč. kraje. 
  Doplňkové pravidlo   
  g) pokud družstvo bude složeno z hráčů roč.2002 a  
         mladších, ale nebude splňovat některou z  
   podmínek b a c bude hrát bez nároku na postup.  

Postup: Vítězné družstvo postupuje na Mistrovství ČR. Družstvo na 2. a 
3.místě postupuje na M-ČR na základě úspěchu z roku 2013, kdy  
QCC Č. Budějovice a ŠACHklub Tábor vybojoval další dvě 
postupová místa pro kraj.  
Družstva na 1. – 3. místě potvrdí KM JčŠS do 30. 4. 2014, že se  
zúčastní M-ČR, jinak právo postupu přechází na dalšího v pořadí. 
Týká se i neregistrovaných oddílů, kroužků. 
 

Přihlášky: Uzávěrka přihlášek je ve středu  9. 4. 2014!  
 
Soupisky:  Družstva předloží při prezenci - soupiska obsahuje:  
 Označení soutěže, Přesný název družstva, Jméno, příjmení a  
 adresu, telefon a mail vedoucího družstva 
 U všech hráčů – jméno, příjmení, datum narození, evidenční  
 číslo, LOK, označení hráčů zákl. sestavy (Z), neregistrovaných  
 hráčů u ŠSČR (N), hostů (H) a cizinců (C) potvrzení oddílu či  
 školy nebo kroužku. Průměrné elo hráčů základní sestavy (pro  
 systém hry – varianta „B“. 
  
 Soupiska smí obsahovat max. 10 hráčů, z toho max. 5 hostů. 
 U registrovaných hráčů - hostů povolení k hostování. 
 
 Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR  
 nebylo o více než 150 bodů nižší než ELO ČR kteréhokoliv hráče  
 nasazeného na soupisce pod ním, a aby nebylo o více než 150  
 bodů vyšší než ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. 
 
 U hráčů bez ELO budou za ELO ČR dosazeny hodnoty dle  
 klasifikačního řádu, tedy za 3.VT 1250, za 4.VT 1100 a za 5.VT  
 1000. Výše VT se bere výhradně z databáze ŠSČR 
 
 Pokud je družstvo neúplné staví se družstvo od 1. šachovnice,  
 nesmí se vynechat žádná šachovnice. 
    
Startovné: 300,-Kč/družstvo 

Sleva 100,- Kč pro 1 družstvo QCC Č. Budějovice, ŠK Veselí n.L. 
a ŠACHklubu Tábor za účast ve finále M-ČR 2013 

  
Ceny: První tři družstva obdrží diplomy a věcné ceny. Vítězné družstvo  
 – putovní pohár, další ceny dle možností pořadatele.  
 
Materiál: Zajistí pořadatel turnaje Evidované šachové kluby a kroužky  

přivezou 3 ks hodin. Pokud družstvo nemá, nahlásí to 
v přihlášce.   

  


