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Tento předpis je určen výhradně pro potřebu ŠSLK a včetně příloh je vlastnictvím ŠSLK.
Jakékoliv šíření tohoto předpisu pro jiné účely než pro potřebu ŠSLK lze provádět pouze se souhlasem VV ŠSLK.
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1 Družstva s právem účasti
V tomto předpisu užívaný pojem „hráč“ je míněn ve smyslu zahrnujícím i význam „hráčka“.

1.1 Krajský přebor
12 oprávněných účastníků KP:













ŠK Česká Lípa „A“
TJ Desko Liberec „B“
ŠK ZIKUDA Turnov „C“
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
ŠK Slavia Liberec
1. Novoborský ŠK „B“
TJ Krásná Lípa
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
TJ Lokomotiva Liberec
ŠK Libštát
ŠK Česká Lípa „B“
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou „B“

Náhradníky jsou (v pořadí, písmenné označení pro 2020/2021): TJ Lokomotiva Liberec „B“,
1. Novoborský ŠK „C“, TJ Desko Liberec „C“, ŠK Frýdlant, ŠK ZIKUDA Turnov „D“, TJ Jiskra
Tanvald „B“ a TJ Desko Liberec „D“. O případných dalších náhradnících rozhodne STK ŠSLK.

1.2 Krajská soutěž
Právo účasti mají všechna další družstva oddílů ŠSLK.
Předpoklad družstev:








TJ Desko Liberec „C“
ŠK ZIKUDA Turnov „D“
ŠK ZIKUDA Turnov „E“
TJ Jiskra Tanvald „B“
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou „B“
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou „C“
TJ Desko Liberec „D“

V
V
V
V
V
V
V








ŠK Frýdlant
TJ Uranové doly Hamr
TJ Slovan Varnsdorf
1. Novoborský ŠK „C“
TJ Lokomotiva Liberec „B“
ŠK Česká Lípa „C“

Z
Z
Z
Z
Z
Z

Rozdělení na V/Z je pouze orientační, může být změněno (vč. počtu skupin) dle skutečně přihlášených nebo dle zvoleného systému skupin.
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2 Zásady konání soutěží družstev řízených ŠSLK
STK ŠSLK je řídícím orgánem KP i KS (též jen soutěže).

2.1 Základní ustanovení
Hraje se podle Pravidel FIDE (účinná od 1. ledna 2018), Soutěžního řádu ŠSČR (SŘ, znění
účinné od 1. září 2019) a Rozpisu soutěže, na 8 šachovnicích.
Rozpisy soutěží vydal STK ŠSLK. KP se hrají jednokolově každý s každým, systém skupin KS
bude upřesněn dle skutečně přihlášených družstev (počet skupin, rozdělení družstev do skupin
i systém).
Upřesnění SŘ:
1. Povolení k hostování se přednostně předkládají vedoucímu soutěže zároveň se soupiskou
(nejpozději na losovací schůzi, resp. při doplnění k 30. 11.). Nejpozději musí být povolení
k hostování doloženo družstvem, které tohoto hosta staví, vedoucímu soutěže první pracovní den po utkání, ke kterému příslušný host nastoupil.
2. Na soupisce může být uveden i hráč, který nemá platnou registraci u ŠSČR, ale tento může
k utkání nastoupit, pokud bude nejpozději první pracovní den po tomto utkání jeho registrace doložena jako platná dle databáze ŠSČR, event. kopií e-mailu pověřenému členovi OK
ŠSČR o závazku úhrady členských příspěvků. Tato povinnost platí bez výjimky, tedy i pro
hráče, kteří nastoupí k utkání začátkem roku 2021 (nestačí až společně s oddílem v řádném
termínu registrace pro rok 2021).
3. Doplňování soupisky nahlášené vedoucímu soutěže do 30. 11. 2020 (a platné až od 1. 1.
2021) je povoleno na kterékoli místo soupisky (čl. 3.5.5 SŘ). Aby takovéto doplnění bylo
uznáno, postačí, aby takto doplněný hráč měl platnou registraci u ŠSČR až pro rok 2021
(dříve stejně nemůže k utkání nastoupit, ale vztahuje se na něj ustanovení odst. 2).
Při nesplnění povinnosti včasného doložení povolení k hostování nebo platné registrace bude
kontumována partie tohoto příslušného hráče, jakožto i všechny partie provinivšího se družstva
na šachovnicích za inkriminovanou partií se všemi důsledky (pokuty za neobsazení šachovnic i
případná kontumace utkání s příslušnou pokutou, příp. až vyloučením ze soutěže!)
4. Před zahájením soutěže vydá vedoucí soutěže Úvodní zpravodaj, ve kterém uvede soupisky jednotlivých družstev (včetně kontaktů a adres hracích místností), rozpis jednotlivých
utkání (včetně delegovaných rozhodčích) a další informace a pro družstva závazné pokyny.
Úvodní zpravodaj vedoucí soutěže umístí na web ŠSČR a e-mailem rozešle všem družstvům a předsedovi STK ŠSLK.
5. Čas na rozmyšlenou je (v KP i KS) 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přídavným časem 30 sekund na tah od začátku partie pro každého hráče.
6. Hracím dnem je neděle od 10:00; ve Zpravodaji mohou být uvedeny odlišnosti.
7. Na utkání KP komise rozhodčích deleguje rozhodčí, na utkání KS komise rozhodčích může
delegovat rozhodčí. Pokud delegován není nebo se delegovaný rozhodčí nedostaví, převezme řízení osoba určená pořadatelem utkání (čl. 2.5.7 SŘ).
V Zápise o utkání musí být uvedeno jméno, příjmení a obec bydliště hlavního rozhodčího.
Hlavní rozhodčí je povinen setrvat až do konce utkání, případně předat řízení zápasu po-
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mocnému rozhodčímu - případné předání řízení musí být v Zápise řádně (vč. stvrzení podpisem hlavního i pomocnému rozhodčího) zaznamenáno.
Odměna a náhrady přísluší jednomu rozhodčímu (viz 2.5.8 SŘ) a jejich výše se řídí ES
ŠSČR.
8. Pro KP i KS platí ustanovení čl. 3.6.8 SŘ (včetně všech podčlánků).
9. Předehrání utkání je povoleno (s výjimkou posledního kola), pokud oprávnění zástupci obou
družstev toto prokazatelně (posuzuje vedoucí soutěže) sdělí vedoucímu soutěže před novým termínem utkání. Utkání posledního kola lze předehrát jen se souhlasem vedoucího
soutěže, ale pouze pokud výsledek utkání nemůže mít vliv na rozhodné pořadí, tzn. postupy-sestupy, ostatních družstev v soutěži.
10. Přeložení utkání na pozdější termín je povoleno jen se souhlasem vedoucího soutěže.
11. Utkání předposledního a posledního kola odložit nelze. STK ŠSLK může schválit výjimku,
ale pouze pokud výsledek utkání nemůže mít vliv na rozhodné pořadí, tzn. postupy-sestupy,
ostatních družstev v soutěži!
12. Domácí družstvo má povinnost nahlásit výsledky po jednotlivých šachovnicích, a to včetně
uvedení hráčů a hlavního (i příp. pomocného) rozhodčího, e-mailem (příp. telefonicky, např.
SMS) ihned po sehrání utkání, avšak nejpozději do 18:00 hodin v den utkání. Pokud se
v utkání vyskytl problém popsaný v zápise o utkání, zašle bez zbytečného odkladu i jeho
sken. Způsob nahlašování výsledků může upřesnit vedoucí soutěže (na losovací schůzi či
ve Zpravodaji).
13. Vedoucí soutěže výsledky (po šachovnicích) zveřejní na webu ŠSČR a v Chess-results bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 20:00 hodin v den utkání.
14. Vedoucí soutěže po každém kole vydává Zpravodaj (v něm uvede i hlavní rozhodčí jednotlivých utkání), který umístí na web ŠSČR a e-mailem rozešle všem družstvům a předsedovi
STK ŠSLK, a to nejpozději v úterý po termínu příslušného kola.
15. Družstva jsou povinna ověřit správnost zveřejněných údajů (hráči, výsledky, kontumace
atd.) a případné chyby ihned nahlásit vedoucímu soutěže. Originály zápisů domácí družstva
uchovávají nejméně pro losovací chůzi příštího ročníku, aby ho mohli poskytnout na vyžádání oprávněného (viz kap. 4).

2.1.1

Krajský přebor

Nejsou přípustné žádné odchylky od Pravidel FIDE ani SŘ.
Vklad činí 600,-- Kč, zároveň se vkladem se platí poplatek za zápočet ELO ve výši 600,-- Kč
(LOK i FRL); tedy celkem 1.200,-- Kč.

2.1.2

Krajská soutěž

SŘ umožňuje řídícímu orgánu některá ustanovení upravit, event. je možné v některých ustanovení nebýt důsledný. Vklad činí 400,-- Kč, zároveň se vkladem se platí poplatek za zápočet
ELO ve výši 400,-- Kč (jen LOK); tedy celkem 800,-- Kč.
Doplnění a odchylky SŘ:
1. Doplňování soupisky je možné viz čl. 2.1 odst. 3; navíc lze také v celém průběhu soutěže s
okamžitou účinností, ovšem to jen na konec soupisky.
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2. Doplněni na soupisku (viz odst. 1) mohou být i hráči neregistrovaní. V případě uvedení takovéhoto hráče v sestavě k utkání, musí být do příštího kola hráč zaregistrován jako aktivní;
při nesplnění dodatečné registrace bude kontumována partie tohoto hráče, jakožto i všechny partie provinivšího se družstva na šachovnicích za inkriminovanou partií se všemi důsledky (obdobně viz čl. 2.1 odst. 2 a 3).
3. Nenastoupení hráče základní sestavy ani k jednomu (či jen jednomu) utkání se nepokutuje
(viz kap. 3 odst. 4), pokud tento hráč nebude ani jednou v sestavě utkání kontumován.
4. Poslední v KS neztrácí právo účasti v KS ročníku 2021/2022.

2.2 Výsledky soutěží
Podklady pro zápočet na LOK i FRL zasílají vedoucí soutěží přímo (a ručí tak za správnost)
zpracovateli LOK, v kopii je zasílají na sekretariát ŠSČR a předsedovi STK ŠSLK. Podklady z
KP (zápočet na FRL je realizován každý měsíc) zasílají do 20:00 dne následujícího po odehrání posledního kola v daném měsíci - za tímto účelem vedoucí KP pravidelně aktualizuje ELO
hráčů v soutěži, ELO FIDE měsíčně a ELO ČR neprodleně po vydání únorové LOK. Podklady z
KS jsou zasílány (ELO zůstává původní) tak, aby byly započteny v červnové LOK.
Vedoucí soutěží vypracují Závěrečnou zprávu, kterou umístí na web ŠSČR a zašlou předsedovi
STK ŠSLK nejpozději 2 týdny po skončení soutěže. Potvrzené výsledky KP zašle předseda
STK ŠSLK na STK ŠSČR bez zbytečného odkladu.

2.3 Postupy a sestupy
Postup z KP do 2. ligy vždy 1. družstvo
VARIANTA A: sestup 3 družstva z druhé ligy - sestup 9. – 12. družstva z KP do KS.
VARIANTA B: sestup 2 družstva z druhé ligy - sestup 10. – 12. družstva z KP do KS.
VARIANTA C: sestup 1 družstva z druhé ligy - sestup 11. a 12. družstva z KP do KS.
VARIANTA D: sestup 0 družstva z druhé ligy - sestup 11. a 12. družstva z KP do KS.
VARIANTA A: postup 2 družstev z KS do KP.
VARIANTA B: postup 2 družstev z KS do KP
VARIANTA C: postup 2 družstev z KS do KP
VARIANTA D: postup 3 družstev z KS do KP
Pro účely odst. 3.4.2c a 3.4.3a SŘ se KS považuje za jednu soutěž bez ohledu na počet skupin
a počet oprávněných k postupu. Družstva na místech x. ve skupinách se v celkovém pořadí porovnávají dle kritérií pořadí; družstvo na místě x. v jedné skupině je posuzováno výše, než družstvo na místě x+1. v druhé skupině, i kdyby toto družstvo mělo kritéria pořadí lepší.
Kritéria pořadí: (%) dosažené body, (%) skóre, (%) vítězné partie, los

3 Pokuty
Za porušení sportovně-technických dokumentů výši pokuty (ve prospěch ŠSLK) navrhne vedoucí soutěže a uloží STK ŠSLK. Příklady prohřešku a maximální výše pokut:
1. Podání přihlášky po termínu 400,-- Kč v KP a 200,-- Kč v KS; úhrada vkladu (vč. poplatku za
zápočet ELO) po termínu 200,-- Kč v KP i KS.
2. Pozdní odevzdání soupisky 500,-- Kč v KP i KS.

Verze: 2020-09-25, 22:40 hodin

Strana 5 z(e) 7

ŠSLK STK - Soutěže družstev 2020/2021

3. Nenahlášení výsledku (po šachovnicích i včetně hráčů a rozhodčího) e-mailem, příp. telefonicky (SMS), dle pokynů vedoucího soutěže 100,-- Kč v KP i KS.
4. Nenastoupení hráče-člena základní sestavy či jiného hráče uvedeného na soupisce výše
než poslední člen základní sestavy ani k jednomu utkání v KP 1.000,-- Kč či jen k jednomu
utkání 500,-- Kč; resp. v KS 600,-- Kč či 300,-- Kč.
Pokuta bude udělena i za hosty, resp. hráče bez platné registrace, kteří nenastoupili z důvodu nepředložení povolení k hostování, resp. nezplatnění registrace (viz čl. 2.1 odst. 1 a 2).
5. Neobsazení šachovnice (od poslední) v KP 100,- Kč, resp. v KS 100,- Kč při toleranci dvou
neobsazených šachovnic.
6. Kontumace partie (tzn. hráč uveden v sestavě utkání) v KP 600,-- Kč a v KS 300,-- Kč.
7. Nenastoupení domácího družstva k utkání 3.000,-- Kč v KP, resp. 1.500,-- v KS. Nenastoupení hostujícího družstva k utkání 2.000,-- Kč v KP, resp. 1.000,-- v KS.
Z uvedených částek budou nastoupivšímu družstvu uhrazeny prokazatelné náklady spojené
s marným utkáním, ale maximálně do výše pokuty.
Porušení (i zde neuvedených) sportovně-technických dokumentů apod. mohou být řešena i následně STK ŠSLK atd. (viz kap. 4).
Vedoucí soutěže specifikuje prohřešek ve Zpravodaji bez zbytečného odkladu vždy, jakmile se
o porušení sportovně-technického dokumentu dozví, a to i v případech, kdy navrhne pokutu
0,-- Kč!
O uložení pokuty i její konkrétní výši rozhodne STK ŠSLK po skončení soutěže (posoudí okolnosti a pokutu navrženou vedoucím soutěže může zvýšit až do stanoveného limitu či naopak
snížit či zcela prominout).

4 Závěrečná ustanovení
Výklad Pravidel FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a případně i dalších sportovně-technických dokumentů ŠSČR i ŠSLK (vč. tohoto) náleží postupně:
1.
2.
3.
4.
5.

vedoucímu příslušné soutěže
předsedovi STK ŠSLK
STK ŠSLK
VV ŠSLK
konferenci ŠSLK

V uvedené posloupnosti je vhodné podávat i podněty v případě problému, doporučuje se dodržet zásadu podání nejblíže vyššímu, než je ten, v jehož přímé „kompetenci“ problém vznikl.
Případné „překlepy“ v textu tohoto dokumentu jsou vyhrazeny.

5 Přílohy
1. Zápis o šachovém utkání - vzor formuláře (nezávazný)
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*Krajský přebor/Krajská soutěž

Skupina KS:

Kolo:

Zápis o šachovém utkání
Jméno a příjmení rozhodčího:
Adresa rozhodčího, vč. PSČ:
Hráno dne:

v(e)

Domácí:

Příjmení, jméno a titul hráče

Hosté:

ELO

vt

výsledek

Příjmení, jméno a titul hráče

ELO

vt

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

*Nehodící se škrtněte.

Záznam rozhodčího a eventuální námitky kapitánů k průběhu utkání. Možno pokračovat na druhé straně či přiložit další list (na něm však nutné i
podpisy obou kapitánů i rozhodčího!).

Kapitán domácího družstva

Rozhodčí

Kapitán hostujícího družstva

