Krajský přebor družstev starších žáků 2019/2020
Rozpis soutěže
1. Pořadatel:

Šachový svaz Libereckého kraje

2. Řídící orgán:

Komise mládeže ŠSLK

3. Vedoucí přeboru: Jana Jínová, 722 949 846, janajinova@centrum.cz
4. Termíny konání:

2 srazy (shodné s termíny a místy KS 4členných družstev)
23. 11. 2019 Liberec
15. 2. 2020 Varnsdorf

5. Právo účasti:

Družstva šachových oddílů registrovaných v ŠSČR v rámci ŠSLK.

6. Přihlášky:

Nejpozději do 15. 11. 2019 nejlépe zároveň se soupiskami.
Soupisky nejpozději do 20. 11. 2019.

7. Soupiska musí obsahovat:
a) Označení soutěže, pro kterou je určena
b) Přesný název družstva
c) Příjmení, jméno, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva
d) Příjmení, jméno, rok narození, ELO (VT u hráčů bez ELO) a
evidenční číslo LOK u všech hráčů.
Soupiska smí obsahovat maximálně 20 hráčů, z toho libovolný počet hostů.
Povolení k hostování od mateřského oddílu předložit současně se soupiskou.
Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, volní hráči a
hosté. Cizinci nejsou povoleni.
Do soupisky lze na poslední místo dopisovat hráče, ale tak, aby to bylo známo
nejméně 2 dny před dalším kolem.
8. Náklady:

Náklady spojené s účastí v soutěži si oddíly hradí samy.

9. Vklad do turnaje: 200 Kč
Nutno uhradit nejpozději do 15. 11. 2019 na účet ŠSLK 222222274/5500.
10. Složení družstva: Družstvo tvoří šest hráčů. Ke každému utkání nastupují:
a) 4 chlapci (dívky) nar. 1. 1. 2004 a mladší
b) 1 chlapec (dívka) nar. 1. 1. 2007 a mladší
c) 1 dívka nar. 1. 1. 2004 a mladší nebo chlapec nar. 1. 1. 2009 a mladší
d) družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let
e) v každém utkání smí nastoupit nejvýše jeden hostující nebo volný
hráč
11. Předpis:

Hraje se dle Pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. Zapisovat nemusí žáci
prvních tříd a mladší.
Čekací doba se stanovuje na 30 minut od stanoveného začátku utkání.
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12. Tempo hry:

45 minut + 30 sekund na tah.

13. Zápočet:

Výsledky soutěže budou zaslány na LOK ČR.

14. Systém soutěže:

Bude určen podle počtu přihlášených družstev.

15. Hodnocení:

Vítězství je hodnoceno třemi body, remíza jedním bodem a prohra nula
body.
O celkovém pořadí rozhoduje:
a) počet zápasových bodů
b) skóre ze všech utkání
c) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání
d) vzájemná utkání
e) výsledek proti 1., 2., 3. atd. družstvu
f) nezapočítání výsledku posledního družstva, předposledního atd.
g) pokud nerozhodne a), b), c), d), e) ani f) získávají družstva společné
pořadí a o případném postupu rozhodne nové vzájemné utkání.

16. Postupy:

Do 1. ligy mládeže 2020/2021 postupuje vítězné družstvo krajského přeboru.

17. Různé:

K utkání musí družstvo nastoupit minimálně se třemi hráči. V případě, že se
družstvo nemůže z naléhavých důvodů určitého utkání zúčastnit, a souhlasíli s tím jeho soupeř, může se toto odehrát v jiném termínu, nejpozději však
týden před termínem posledního kola (srazu). Takovéto družstvo má
povinnost oznámit požadavek na tuto změnu předem vedoucí přeboru.
Začátky srazů pořadatel vhodně zvolí s ohledem na příjezd všech družstev.

18. Povinnosti pořadatele srazu:
Zajistit vhodnou hrací místnost.
Zajistit hrací materiál nebo vyzvat v pozvánce na příslušný sraz zúčastněná
družstva o jeho přivezení.
Zajistit rozhodčího a potřebné tiskopisy (partiáře a zápisy o utkání).
Minimálně dva týdny před srazem poslat pozvánku účastníkům srazu
s uvedením termínu, místa a časového plánu.
Nejpozději první pracovní den po srazu zaslat výsledky vedoucí přeboru.
19. Pokuty:

Za pozdní zaslání přihlášky je pokuta 200,- Kč.
Za pozdní uhrazení vkladu je pokuta 200,- Kč.
Za pozdní zaslání soupisky je pokuta 200,- Kč.
Za každou chybu nebo neúplnost týkající se soupisky je pokuta 50,- Kč.
Vyměřené pokuty musí být zaplaceny do 30. 6. 2020.

Václav Halba

Jana Jínová

předseda KM ŠSLK

vedoucí přeboru
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Přihláška
Přihlašujeme do krajského přeboru družstev starších žáků 2019/2020 v šachu družstvo našeho
oddílu.
Jsme seznámeni s Rozpisem soutěže a zavazujeme se uhradit veškeré náklady s účastí v soutěži
spojené a soutěž řádně dohrát.
1. Název družstva:
2. Zřizovatel:
IČ:

adresa:
3. Adresa hrací místnosti:

4. Vedoucí:

tel.:

adresa:
e-mail:
5. Zástupce:

tel.:

adresa:
e-mail:
6. Chceme – nechceme uspořádat sraz
v termínu:

……………………
předseda oddílu

