
Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu 

Rozpis soutěží družstev řízených Jihočeským šachovým svazem 

1., 2. a 3. divize v sezóně 2014/2015 

1. Všeobecná ustanovení 

1.1. Pořadatel: Jihočeský šachový svaz, Skuherského 14, 370 04 České Budějovice; IČO 

71189033, http://www.jcsach.cz/, organizační jednotka č. 13 Šachového svazu České 

republiky se sídlem Zátopkova 100, 16017 Praha 6; IČO 70965030. 

1.2. Řídící orgán: Sportovně-technická komise Jihočeského šachového svazu. 

Administrativní řízení skupin zabezpečují pověření vedoucí soutěží. 

Vedoucí soutěží:  

1. divize Hejda Martin, 724026797, m.hejda@seznam.cz, 

 Voršilská 753, 37006 České Budějovice  

2. divize Durchan Milan, 723730408, durchan@umbr.cas.cz, 

Bezdrevská 19, 37011 České Budějovice 

3. divize Měsíček Josef, 603570216, mesicekj@volny.cz, 

Václava Volfa 27, 37005 České Budějovice 

Alexa Jaroslav, 721836737, alexajar@volny.cz, 

39161 Opařany 219 

1.3. Soutěže se vypisují na dobu říjen 2014 – duben 2015. Soutěže se řídí Pravidly FIDE, 

Soutěžním řádem ŠSČR a ostatními soutěžními dokumenty (vizte čl. 2.1. tohoto 

Rozpisu) v platném znění. 

1.4. Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými 

výsledky v minulém ročníku nebo do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže 

v souladu s pravidly o obsazování soutěží (čl. 3). Družstvo, které se vzdává postupu, 

nebo oddíl, který nebude stavět některé své družstvo, má povinnost (Soutěžní řád 

ŠSČR, čl. 3.3.5.) tuto skutečnost oznámit STK JŠS ihned po zjištění této skutečnosti, 

nejpozději však do 18.8. 

1.5. Přihlášky: Družstva se do soutěže přihlašují závaznou písemnou přihláškou (příloha 

č.1, čl. 3.3.3. Soutěžního řádu) odeslanou do 27.8. 2014 na adresu předsedy STK JŠS 

– M. Durchan, Bezdrevská 19, 37011 Č. Budějovice; včetně kopie dokladu o 

zaplacení vkladu a případných pokut udělených v loňském ročníku (čl. 3.3.2. 

Soutěžního řádu). Pokud STK JŠS neobdrží přihlášku v případě 1. a 2. divize ve 

stanoveném termínu nebo obdrží přihlášku bez stanovených náležitostí, vyzve oddíl 

neprodleně k nápravě. Oddíl musí učinit nápravu nejpozději do 8. 9. 2014 (do tohoto 

termínu musí uhradit dvojnásobný vklad), v opačném případě ztrácí právo účasti. 

Přihláška do soutěže je pro JŠS důležitý dokument v případě právních sporů (souhlas 

s tímto Rozpisem). 

Výjimka: Náborový charakter 3. divize umožňuje v odůvodněných případech zaslání 

přihlášky i později, je však zcela na benevolenci vedoucích 3. divize, aby rozhodli do 

losovací schůze o přijetí opožděných přihlášek. Řídící orgán neakceptuje regionální 

rozdělení pozdě přihlášených družstev ve 3. divizi (čl. 3.3.3. Soutěžního řádu). 

1.6. Losovací schůze se uskuteční v sobotu 20. 9. 2014 v Školní místnosti Depa kolejo-
vých vozidel, Novohradská ul. 393, České Budějovice od 10 hod. (společně 

s volební konferencí JŠS). Pozvánka na losovací schůzi bude zaslána pouze e-mailem 

všem družstvům do 8. 9. 2014. Každý oddíl na losovací schůzi vysílá zástupce, který 

pro každé družstvo předloží soupisky ve dvojím vyhotovení a včetně případných 
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potvrzení o povolení k hostování (rovněž dvakrát, hostovací lístek je součást 

soupisky). Dle čl. 3.3.2d. Soutěžního řádu je účast zástupce (nemusí být členem 

oddílu, může být zástupcem pro celou řadu družstev z různých oddílů) na losovací 

schůzi povinná. V případě, že družstvo nebude mít zvláštní nároky na řízený los a do 

termínu losovací schůze doručí na adresu předsedy STK JŠS soupisky, 

v odůvodnitelných případech nemusí družstvo na losovací schůzi svého zástupce 

vysílat. Oddílům, které na losovací schůzi nebudou mít zástupce, se doporučuje před 

losovací schůzí telefonicky ověřit doručení soupisek. V případě, že družstvo soupisky 

nedoručí, ztrácí právo účasti v soutěži. 

Předložená soupiska musí být v souladu se Soutěžním řádem ŠSČR, čl. 3.5. Hráči bez 

zaplacených členských příspěvků pro rok 2014 budou ze soupisky k 1.10. 2014 

vyškrtnuti. U hostů bez povolení k hostování hráč nebude moci nastoupit, pokud 

družstvo neodstraní tento nedostatek do termínu určeného vedoucími skupin. U 

cizinců je rozhodující datum schválení registrace cizince pro danou soutěž u 

Organizační komise ŠSČR. Soupiska je schválena zveřejněním Úvodního zpravodaje 

vedoucího soutěže. 

Pokud v jedné skupině je více družstev jednoho oddílu, může vedoucí soutěže uplatnit ří-

zené losování a přidělit těmto družstvům losovací čísla, která maximálně vyhovují 

jejich oprávněným potřebám, ale vždy tak, aby vzájemné zápasy těchto družstev byly 

odehrány do 31.12. 2014. Toto ustanovení neplatí pro 3. divizi. 

V odůvodněných případech mohou být přidělena losovací čísla i dalším družstvům. 

1.7. Náklady spojené s účastí v soutěži si hradí oddíly samy. 

1.8. Každé družstvo je povinno uhradit vklad do soutěže ve výši: 

1300 Kč v 1. divizi 

900 Kč ve 2. divizi 

450 Kč ve 3. divizi (ve všech vkladech jsou již započítány poplatky dle přílohy D1 

Ekonomické směrnice ŠSČR, čl. 2.8. ad a) a čl. 4.2 v případě 1. divize). 

Družstva, která v přihlášce do soutěže neuvedou žádný elektronický kontakt pro zasí-

lání korespondence, uhradí navíc částku 150 Kč. 

Družstva, která neuhradí vklad do soutěže do 27.8., a všechna družstva oddílů, které 

nezaplatí pokuty (event. další pohledávky k VIII/2014) do tohoto termínu, jsou 

povinna zaplatit vklad ve výši dvojnásobku do 8.9. 2014. Pokud do tohoto termínu 

nebudou uhrazeny veškeré pohledávky, řídící orgán nemůže přijmout přihlášku(y) do 

soutěže. 

1.9. Vklady 
se hradí na účet JŠS u Oberbank AG, Č. Budějovice, č. účtu 7000018747/8040. Va-

riabilní symbol je ZZYYYABCP, kde ZZYYY je číslo oddílu dle databáze ŠSČR 

(příloha č. 3), A je počet přihlašovaných družstev do 1. divize, B je počet 

přihlašovaných družstev v 2. divizi, C je počet přihlašovaných družstev v divizi 3. P 

nabývá hodnot toliko 1 (pokud zasílaná suma zahrnuje navíc úhradu pokut z loňského 

ročníku) nebo 0 (pokud oddílu nebyla udělena vloni žádná pokuta). Příklady 

variabilního symbolu: 133061111 – by znamenalo platbu ŠK Veselí n.Lužn., za jedno 

družstvo v 1., 2. a 3. divizi a úhradu loňské pokuty; 131060010 obdobně pak So 

Suchdol n.Lužn. V případě složitějších plateb zašlete, prosím, nezbytné informace do 

poštovní přihrádky ing. Šindelky 

ucetjcsach@volny.cz. 

1.10. Zpravodaje budou zasílány výhradně elektronickou poštou a zveřejňovány na interne-

tových stránkách Jihočeského šachového svazu. 

1.11. Všechny soutěže budou započteny na LOK ČR k 5.5. 2015. Kromě toho 1. divize 

bude zaslána i na květnový (May 2015) zápočet na FRL. Námitky se podle 
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Odvolacího řádu ŠSČR v průběhu soutěže zasílají na adresu vedoucího příslušné 

soutěže, kopie předsedovi STK JŠS. Poplatek ve výši 500 Kč se hradí na účet JŠS u 

Oberbank AG, Č. Budějovice, č. účtu 7000018747/8040. Variabilní symbol je 

ZZYYY0004, kde ZZYYY je číslo oddílu dle databáze ŠSČR (příloha č. 3). V 

případě, že protest bude alespoň částečně oprávněný, vrací se poplatek v plné výši. 

2. Technická ustanovení  

2.1. Předpis: Soutěže se řídí Pravidly FIDE (nová verze 1.7.2014), Soutěžním řádem 

ŠSČR, tímto Rozpisem soutěží, včetně jeho dodatků a pokynů vedoucích soutěží 

publikovaných oficiálně ve Zpravodajích. Dle čl. 11.3. pravidel tento Rozpis dává 

plnou pravomoc rozhodčímu zápasu v udělení méně přísného trestu za elektronické 

komunikační prostředky v hracím prostoru (od napomenutí v případě např. 

vyjmutých baterií u mobilnímu telefonu, či vypnutého tabletu, pokud s ním např. hráč 

nechodí na toalety, až po potrestání dle pravidel). Veškeré prohřešky dle čl. 11.3b 

Pravidel FIDE je však třeba uvést do Zápisu o utkání a nahlásit vedoucímu. 

2.2. V 1. a 2. divizi startují 8-členná družstva, ve 3. divizi startují 5-členná družstva. 

2.3. V 1. divizi hraje 12 družstev systémem každý s každým. Ve 2. divizi se bude hrát ve 

dvou skupinách, s nadstavbovou částí o postup a příp. sestup, celkový počet kol 

nepřesáhne 11 (výsledky zápasů ze skupiny se započítávají do nadstavbové části). Při 

15-16 družstvech se předpokládá nadstavba s postupem 4 týmů, při 17-18 družstvech 

3 družstev, v případě přihlášených 19-20 družstev pak nadstavba pouze se 2 postupu-

jícími. Ve 3. divizi se bude hrát ve skupinách. Podle počtu přihlášených družstev se 

rozdělí družstva do dvou (do 24 přihl.) nebo příp. více skupin. O rozdělení družstev 

rozhodne za STK JŠS Martin Hejda s konečnou platností nejpozději na losovací schů-

zi. 

2.4. Tempo hry: 

V 1. a 2. divizi je stanoveno 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidá-

váním 30 sekund na tah počínaje prvním tahem, 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 rozhodčímu a kapitánům 

k dispozici. Za počáteční nastavení hodin před začátkem zápasu odpovídá domácí 

družstvo. Partie probíhá dle pravidel stanovených k tomuto tempu hry; s povinností 

zápisu v kterékoli fázi partie, neexistuje pojem „časová tíseň“ atd. atd. 

Tempo ve 3. divizi zůstává 40 tahů za 2 hodiny a poté 1 hodina na zbytek partie. 

2.5. Začátek utkání je stanoven ve všech soutěžích na 10:00 hod. V posledním kole 

tento začátek nelze změnit. Ostatní změny (předehrávky, změny začátku o více než 1 

hodinu) musí být schváleny vedoucím soutěže. Čekací doba je 2 hodiny (Soutěžní 

řád, čl. 3.6.5.). 

2.6. Časový plán: 1. divize – 19.10.;2.,23.11.;7.12.;11.,25.1.;1.,22.2.;8.,22.3.;12.4.; 

(předehrávky, dohrávky 9.11.;15.3.) 

2. divize – 11.,25.10.;15.,29.11.;13.12.;17.,31.1.;28.2.;14.,21.3.;18.4.; 

  (předehrávky, dohrávky 1.11.) 

3. divize – 18.10.;8.,22.11.;6.12.;10.,24.1.;21.2.;7.3.;28.3.; 

  (předehrávky, dohrávky 1.11.;20.12.;7.2.;7.3.) 

Návrh termínového kalendáře je přílohou tohoto Rozpisu. Zástupci družstev na loso-

vací schůzi rozhodnou s konečnou platností o výše uvedených termínech soutěží 

družstev. 



2.7. Požádá-li družstvo, jehož alespoň 4 hráči (z celé soupisky) se v hracím termínu účast-

ní mistrovských soutěžích mládeže (jako účastníci nebo i doprovod), o přeložení 

zápasu alespoň 1 měsíc před termínem utkání, musí mu soupeř vyhovět s přeložením. 

Ohledně termínu, pokud se kapitáni nedohodnou, nový termín určí vedoucí soutěže. 

Ostatní možnosti přeložení zápasu se řídí článkem 3.6.1 Soutěžního řádu. 

2.8. Zástupce domácího družstva je povinen po skončení zápasu nejpozději do 18:00 hod. 

nahlásit vedoucímu soutěže výsledek. 

2.9. Jako korektně nahlášený výsledek se považuje: 

A. e-mail na adresu vedoucího soutěže s výsledky na všech šachovnicích, i s poznámkami 

uvedenými na Zápisu o utkání. 

B. SMS vedoucímu soutěže ve tvaru: Zkrácený název družstva domácích – zkrácený ná-

zev družstva hostů, celkový výsledek zápasu, číslo hráče na soupisce domácích, který 

hrál na 1. šachovnici, výsledek na 1. šachovnici (0,1 nebo R) číslo hráče na soupisce 

hostů, který hrál na první šachovnici, atd. další šachovnice. V závěru SMS může být 

poznámka, zda došlo k nějakým protestům, zaplacení pokuty za neobsazenou šachov-

nici či zda bude ještě v nejbližší pracovní den zaslán dodatečně zápis z důvodu řešení 

nějakého sporu (e-mailem či jinak). Příklad: QCCG-CkyneB 3,5:1,5 1R2 204 415 618 

819 bez protestu.Za QCC zasila Vacek. (73 znaků) 

C. další způsob explicite popsaný patřičným vedoucím konkrétní soutěže. 

2.10. Pokud vedoucí soutěže obdrží dva a více výsledků jednoho zápasu, které se budou li-

šit v podstatných údajích a nebude na prvý pohled zřejmé, které z výsledků jsou 

správně uvedené; bude považovat výsledek zápasu za nenahlášený. 

2.11. Pokud se v průběhu utkání vyskytnou problémy nebo dojde ke sporu, který je 

zaznamenán do Zápisu o utkání, je povinnost domácího družstva poslat zápis (včetně 

všech příloh) doporučeně první pracovní den po utkání vedoucímu soutěže. 

Podepsané zápisy v tomto případě vznikají ne dva, ale tři; jeden z nich se zasílá, další 

dva si ponechají kapitáni obou družstev pro příp. kontrolu řídícím orgánem. Každé 

družstvo archivuje zápisy o utkání tak, aby je v případě sporů mohlo předložit ke 

kontrole vedoucímu soutěže či (rozšířené) STK JŠS. Rozšířenou STK se rozumí 

rozšíření o vedoucí soutěží a příp. přizvání komise rozhodčích. 

2.12. Vedoucí soutěže zveřejňuje výsledky na internetových stránkách www.jcsach.cz, 

příp. db.chess.cz, zasílá je kapitánům či kontaktním osobám elektronickou poštou. Po 

skončení soutěže zpracovává závěrečnou zprávu a podklady pro zápočet na LOK. 

Povinnosti vedoucího soutěže se řídí Statutem vedoucího soutěže tak, jak ho deklaru-

je STK ŠSČR pro soutěže družstev pořádané ŠSČR. 

2.13. STK si vyhrazuje právo delegovat na některá utkání rozhodčí; delegovaného roz-

hodčího nelze odmítnout. V ostatních případech utkání řídí buď kapitán domácích 

nebo hráč (domácí či hostující) s kvalifikací rozhodčího, příp. s nejvyšší kvalifikací 

rozhodčího. Kromě toho STK má právo na náklady JŠS vyslat na utkání delegáta, 

který bude přítomen části nebo celému utkání a o jeho průběhu vypracuje Zápis dele-

gáta. 

2.14. Za porušení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, bude STK udě-

lovat pokuty, jejichž vyrovnání je podmínkou účasti družstva v ročníku 2015/16, ne-

uhrazené pokuty s předchozích ročníků mohou být významnou překážkou v povolení 

startu i v soutěžích jednotlivců pořádaných JŠS. 

Výše pokut nejčastěji se vyskytujících závad se řídí následující tabulkou: 

 1. divize 2. divize 3. divize 

nesehrané utkání 1600 Kč 1600 Kč 500 Kč 

pozdní hlášení výsledku 100 Kč 100 Kč 50 Kč 

opakovaná pozdní hlášení 200 Kč 200 Kč 100 Kč 
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Pokuty za kontumaci šachovnice: 1. a 2. divize - 1. šach. 800 Kč, 2. šach. 700 Kč, 3. šach. 

600 Kč, 4. šach. 500 Kč, 5. šach. 400 Kč, 6. šach. 300 Kč, 7. a 8. šach. po 200 Kč. 

3. divize - 50 Kč/šachovnici.  

Pokud se hráč nominovaný na utkání nedostaví v čekací době a družstvo nepředloží důkaz, 

že se tomu tak stalo z důvodu vyšší moci, nebo pokud šachovnice je neobsazena – 

tak družstvo je povinno 50% stanovené pokuty vyplatit družstvu soupeře v hotovosti 

na místě. O takto vyplacené pokutě se zapíše záznam do Zápisu o utkání a informuje 

se vedoucí soutěže. 

STK je oprávněna udělit tresty a pokuty i za další přestupky (např. pokud hráč základní 

sestavy neodehraje alespoň dvě utkání apod., čl. 2.9.2. Soutěžního řádu). Pokuty 

navrhuje vedoucí soutěže, schvaluje STK JŠS rozšířená o vedoucí soutěží.  

STK JŠS plně akceptuje případné sankce ze strany vedoucích 1. a 2. ligy (rozšířené STK 

ŠSČR) vůči jihočeským klubům v případě nezaplacených pohledávek z předchozího 

ročníku soutěží družstev. 

Z pokut vybraných za kontumované zápasy či šachovnice náleží 90% oddílu reprezentova-

ného „poškozeným“ družstvem. Zbývajících 10 % pokuty, resp. celá pokuta v přípa-

dě, že není zřejmé poškozené družstvo (pozdní hlášení výsledků), je příjmem JŠS. 

2.15. Fair play. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat zásady sportovní etiky, 

úcty a vstřícnosti k soupeři. Vedoucí soutěže může navrhnout VV JŠS k vyhodnocení 

a případnému ocenění družstva i jednotlivce, kteří se významně zasloužili o hladký 

průběh soutěží v duchu fair-play. 

3. Právo účasti, postupy a sestupy 

3.1. V 1. lize nás bude reprezentovat QCC Č. Budějovice. V 2. lize je jediným jihočeským 

zástupcem Šachklub Písek (nejsou uvedeni sponzoři a podrobné názvy družstev, 

pouze název právního subjektu dle evidence OA ŠSČR, protože sponzor se rok od 

roku může měnit). 

3.2. Právo účasti v 1. divizi mají družstva: 

sestupující z 2. ligy  Sokol Tábor A 

      Šachklub Písek B 

      ČZ Strakonice A 

 loňští účastníci 1. divize  Český Krumlov 

      Sokol Tábor B 

      ŠS Bechyně 

      Sn Jindř. Hradec 

      DDM Písek 

      ČZ Strakonice B 

      QCC České Budějovice B 

 postupující z 2. divize  Tn Prachatice 

      DDM Písek B. 

Pořadí náhradníků:  1. Sokol Tábor C 

      2. ŠK Veselí n.Lužn. 

      3. Silon Sezimovo Ústí 

Tn Prachatice či DDM Písek může ve shodě s čl. 3.4.2.b nahradit Spartak Soběslav.  

3.3. A. Právoplatní účastníci 2. divize jsou:  
Skupina A: Sokol Tábor C, Traxler Veselí n.Lužn., Silon S.Ústí, Sp. S.Ústí, Sp. 

Soběslav, Sp. Kaplice, ŠK Písek C, Slávia ČB, Sn J.Hradec B, Royal CB, ČZ 

Strakonice C, Jiskra Třeboň, ŠK Týn n.Vlt. 



Skupina B: Royal B, Sp. Počátky, ŠK Blanský les 

B. Náhradníci: 

Nepřihlásí-li se některé z družstev ze skupiny A, pak je náhradníkem za něj ŠS 

Bechyně B, dalším pak QCC ČB C. Další pořadí je stanoveno Soutěžním řádem čl. 

3.4.3. písm. a. - podle výsledků 3. divize v sezóně 2013-4 (Kájov, Kaplice B, Soběslav 

B,…). 

Nepřihlásí-li se některé z družstev ze skupiny B, pak je náhradníkem družstvo 

z druhého místa v danné skupině 3. divize v sezóně 2013-4 (např. za družstvo 

Blanského lesa je náhradníkem družstvo Koberce Kájov, vizte Soutěžní řád čl. 

3.4.2.b). O třetích místech již rozhoduje Řídící orgán soutěže, jak je stanoveno v čl. 

3.4.2.b. Soutěžního řádu ŠSČR. 

C. Kromě takto definovaných 16 účastníků 2. divize má právo se přihlásit kterékoli 

družstvo další na „divokou kartu“. STK JŠS může udělit až 4 divoké karty v případě, 

že bude dodržen sudý počet družstev. STK si vyhrazuje právo divokou kartu neudělit, 

zejména v případě, kdy by tím byl způsoben lichý počet družstev. 

3.4. Ve 3. divizi jsou oprávněna startovat všechna družstva z oddílů registrovaných v Jiho-

českém šachovém svazu. Registrací se rozumí uhrazení členských příspěvků JŠS. 

3.5. Vítěz 1. divize postupuje do 2. ligy. Družstva umístěná na 1. a 2. místě v nadstavbové 

části 2. divize postupují do 1. divize. Vítězové jednotlivých skupin 3. divize mají 

právo postupu do 2. divize. 

3.6. Z 1. a 2. divize sestupuje tolik družstev, aby při zachování práva postupu dle 3.5. 

zůstal zachován počet družstev v dané soutěži (12 v 1. a 16 v 2. divizi). 



Dodatky 
4.1. Změna termínového kalendáře. Přílohou tohoto rozpisu je návrh termínového kalen-

dáře. Drobné změny jsou v pravomoci Konference JŠS, příp. dohody na losovací 

schůzi dne 20.9. 2014. Již nyní registrujeme několik pozměňovacích návrhů, prosíme 

zašlete vaše námitky co nejdříve na e-mail vedoucího 1. divize Martina Hejdy. Měnit 

připravené a promyšlené schéma, které vyhovuje 80 % jč. šachistů na losovací schůzi 

za něco nové, kde se snadno přehlédne nějaký překryv, není dobré. Proto návrhy 

nezaslané předem, které poprvé zazní až na losovací schůzi, předem varujeme!, 

budou mít minimální váhu něco změnit. 

4.2. Doplnění soupisek není možné s výjimkou 3. divize. V 3. divizi je pravomocí vedou-

cího soutěže povolit doplnění soupisky v průběhu celého roku, především s ohledem 

na propagaci šachu mezi mládeží, např. po lednovém Přeboru škol či příp. novými 

členy šachového svazu apod. 

4.3. Pokuty udělené v ročníku 2013/14. Rozšířená STK JŠS schválila 25. dubna 2014 

pokuty takto: 

1. divize – ŠK Český Krumlov 500 Kč, QCC ČB 200 Kč, DDM Písek 100 Kč. Zisk 

z pokut v 1. divizi má Šachklub Písek 180 Kč. 

2. divize – Royal CB 1700 Kč, SŠ Bechyně 300 Kč, Sn Jindř. Hradec 100 Kč. Zisk 

z pokut v 2. divizi má Sp. Soběslav 1440 Kč, QCC ČB 180 Kč. 

3. divize – Blanský les 150 Kč, Royal CB 50 Kč, Traxler Veselí n.Lužn. 50 Kč. Zisk 

z těchto pokut putuje do Kaplice 45 Kč a Počátek 45 Kč. 

Suma všech těchto pohledávek činí u jednotlivých právních subjektů: 

Royal CB   - 1750 Kč 

ŠK Český Krumlov   - 500 Kč 

ŠS Bechyně    - 300 Kč 

Blanský les   - 150 Kč 

DDM Písek    - 100 Kč 

Sn Jindř. Hradec   - 100 Kč 

ŠK Veselí n.Lužn.  - 50 Kč 

QCC ČB    - 20 Kč. 

Bez vyrovnání těchto „dluhů“ nelze přijmout přihlášky do nové sezóny. 

Naopak na účtu JŠS mají na základě loňských pokut přeplatky tyto kluby: 

Sp. Soběslav    + 1440 Kč 

Šachklub Písek  + 180 Kč 

Spartak Kaplice  + 45 Kč 

Spartak Počátky  + 45 Kč. 

Spartak MAS Sezimovo Ústí mám na kontě přeplatek + 350 Kč z předloňska. 

4.4. Slevy pro ročník 2014/15: Družstva v 3. divizi složená z dětí a mládeže do 18 let, kde 

na soupisce je max. jeden hráč starší 18 let (jako hrající doprovod) mají slevu 150 Kč 

ze základního vkladu.  

Přílohy:  
1. Termínový kalendář je na webu http://www.jcsach.cz/tk2014_5.htm 

2. Formulář pro přihlášky do soutěží 

3. Čísla oddílů pro variabilní symbol plateb 

Milan Durchan  
předseda STK JŠS 
Bezdrevská 19, 37011 České Budějovice 

tel. 723 730 408 

durchan@umbr.cas.cz  

http://www.jcsach.cz/tk2014_5.htm
mailto:durchan@umbr.cas.cz


Přihláška do soutěže družstev 

řízené JŠS v sezóně 2014/15 

 
 

Název družstva:  …………………………………………………  

Oddíl, zřizovatel: ………………………………………………… 

                         ………………………………………………… 

Bankovní spojení: ………………………………………………… 

Soutěž:    1. divize  

2. divize 

3. divize  

V případě možnosti máme zájem o přeřazení do vyšší skupiny (dotaz na družstva uvedená 

v Rozpisu soutěží družstev v pořadí prvních náhradníků do 1. divize): ano – ne 

 

Jméno kapitána:  ………………………………………………… 

Kontaktní adresa:  ………………………………………………… 

tel., e-mail:   ………………………………………………… 

Hrací místnost:  ………………………………………………… 

Družstvo má možnost hlásit výsledky o víkendu (internet, mobil):  ANO   x   NE 

 

Přihláškou potvrzujeme, že výše jmenované družstvo se zavazuje odehrát soutěž v duchu fair-

play a bude se řídit soutěžními dokumenty, zejména Soutěžním řádem a Rozpisem soutěže, 

v platném znění. 

Přihláška je platná pouze při současném zaplacení startovného v příslušné výši na účet JŠS. 

Součástí přihlášky je doklad o zaplacení či údaje umožňující identifikaci platby. 

 

 

      Zástupce družstva:                                                          Zřizovatel (právní subjekt): 

 

 

…………………………                                                   ……...…………….…………… 

  



Evidenční čísla oddílů v databázi ŠSČR 

(pro identifikaci platby) 
 

13001 Slavoj České Budějovice  

13002 SK Royal  

13003 QCC České Budějovice 

13004 ŠK Týn nad Vltavou  

13007 Humanitas Nové Hrady 

13008 Sokol Ledenice 

13009 Šachklub České Budějovice 

13010 ŠO Hraničář Horní Stropnice  

13011 Slávia České Budějovice 

13051 ŠK Český Krumlov 

13052 Sokol Chvalšiny  

13053 Spartak Kaplice 

13054 Koberce-Šachy Kájov  

13055 Šachklub Velešín  

13056 Vltavín Besednice 

13057 Fan klub Vyšší Brod-šachy  

13101 Slovan Jindřichův Hradec  

13102 Jiskra Třeboň  

13106 ŠK Suchdol nad Lužnicí  

13107 Řemdih Strmilov  

13108 Spartak Počátky 

13151 Sokol Písek  

13152 ŠK Di Lotti Bernartice  

13153 DDM Písek 

13154 Šachklub Písek 

13201 Tatran Prachatice 

13202 Sokol Čkyně  

13205 Tatran Volary  

13251 ČZ Strakonice  

13301 Sokol Tábor  

13302 ŠS Bechyně  

13303 Silon Sezimovo Ústí  

13304 Spartak Sezimovo Ústí  

13305 Spartak Soběslav  

13306 ŠK Veselí n.L.  

13307 Šachklub Tábor 

 


