
Sponzoři: 

Město Tábor 

 
 

Krajský úřad České Budějovice 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

 
 

Česká unie sportu Jč. šachový svaz 

 
 

ŠACHklub Tábor 
pořádá  

KP družstev mládeže  

Oddílů, DDM, škol 

pro kategorie: Mladší žáci  
 

Turnaj bude odeslán na zápočet ELA v rapid šachu 

 
Tábor – Čekanice „Na pěkné vyhlídce“ 

www.napeknevyhlidce.cz 
 

Termín: 28. dubna 2018 

 

Sledujte www.sachklub.cz 

http://www.napeknevyhlidce.cz/
http://www.sachklub.cz/


Pořadatel akcí: ŠACHklub Tábor  
Datum konání: 28. dubna 2018   
Místo:    Restaurace – Na pěkné vyhlídce 

Tábor – Čekanice Průběžná 104 
 

Ředitel turnaje: Mgr. Vladimír Doležal 
Hlavní rozhodčí: Dr. Milan Durchan 
Námitková komise: členové KM JčŠS, pokud budou přítomni 
 
Přihlášky/dotazy:  ŠACHklub Tábor, Havanská 2812, Tábor 390 05,  

Jaroslav Odehnal, MT: 602840598  
mail: sachklub.tabor@seznam.cz 

Přihlášky družstev:  do 23. dubna 2018 do 20,00 hod. včetně počtu obědů 
 pořadateli  
Soupisky zaslat:  Rozhodčímu do 26. 4. 2018 do 20,00 hod.  

Mail: durchan@umbr.cas.cz 
 
Složení družstva: Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů 
 Ke každému zápasu musí nastoupit  
 a) 4 chlapci (dívky) hráči narozeni(y) 1. 1. 2006 a mladší 
 b) 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2009 a mladší 
 c) 1 dívka narozena 1. 1. 2006 a mladší 
 d) nelze spojit bod b a c na jednu šachovnici 
 e) v každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden 

hostující hráč 
 
Doplňkové pravidlo: pokud družstvo bude složeno z hráčů roč. 2006 a 

mladších, ale nebude splňovat některou z podmínek b a c 
bude hrát bez nároku na postup. 

 
Soupisky:   Družstva zašlou do 26. dubna 2018 do 20,00 hod. 

Upřesněné předloží družstva při prezenci.  
  Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid 

ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než rapid ELO 
ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, 
a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než rapid 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. 

  Pokud je družstvo neúplné staví se družstvo od 1. 
šachovnice, nesmí se vynechat žádná šachovnice. 

 

Systém turnaje:  
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 
D: Při účasti 5 – 8 družstev každý s každým 
 
Tempo hry:  Tempo 2 x 20 minut + 5 s/tah (pro systém „C“ se tempo 

upravuje na 2 x 15 minut + 5 s/tah) 
Hodnocení  
výsledků: Počet zápasových bodů (3 body / výhra, 1 bod / remíza) 
 Další kritéria dle Rozpisu soutěží družstev mladších žáků 

2017/18 
 
Startovné:   300,-Kč/družstvo 

  Sleva 100,- Kč pro jedno družstvo QCC Č. Budějovice a 
ŠACHklubu Tábor za účast ve finále MČR 2017 

  
Ceny:   První tři družstva obdrží pohár, medaile a diplom.  

  Vítězné družstvo obdrží putovní pohár, ostatní obdrží 
upomínkový dárek. 

 
Materiál:  Každé družstvo přiveze 4 ks šachové digitální hodiny. 

Družstva DDM či škol, pokud je nemají, sdělí pořadateli. 
 
Postup na MČR: Na Mistrovství ČR postupuje vítězné družstvo. 

Postupující družstvo potvrdí KM JčŠS do 30. 4. 2018, že 
se zúčastní MČR, jinak právo postupu přechází na 
dalšího v pořadí.  

Stravování:  Obědy v ceně 90,-Kč / osoba. Objednávka v přihlášce 
družstva. Strava v salonku restaurace po skupinách. 

Parkování:  Vedle restaurace – na parkovišti restaurace, kolem 
budovy, u hřiště, v ulici vedle školy. 

 
Časový program – orientační:  
Prezentace     8:00 - 9:00 hod. 
Zahájení    9:15 hod.  
1. kolo     9,30 hod. 
Další dle počtu přihlášených družstev  

mailto:sachklub.tabor@seznam.cz
https://email.seznam.cz/#compose?to=durchan%40umbr.cas.cz

