
 
 

Novoborská šachová akademie 

Dvořákova 516, 473 01 Nový Bor  
 
 

 

tel: +420 732 636 825   
http://www.novoborsky.cz, e-mail: machmichal@seznam.cz 

Krajský p řebor ŠSLK družstev mladších žáků 2016 
 
Pořadatel: Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa, 

příspěvková organizace a 1. Novoborský šachový klub, o.s.  
Místo: ZŠ Arnultovice, Generála Svobody 114, Nový Bor, 

http://www.zsarnultovice.cz/ 
Termín konání: 02.04. 2016, 9:00 – cca 15:30 hod.  
Řídící orgán:  KM ŠSLK 
Ředitel turnaje: Michal Mach 
Právo účasti:  Všechna přihlášená družstva příslušná k ŠSLK  
Vklad:  150 Kč za družstvo 
 
Složení družstva: 
Družstvo pro zápas tvoří pět hráčů. 
Ke každému zápasu musí nastoupit: 
3 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2004 a mladší. 
1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2007 a mladší. 
1 dívka narozena 1. 1. 2004 a mladší. 
Nelze sloučit dívku a mladšího žáka na jednu šachovnici. V každém zápase smí nastoupit 
nejvýše jeden hostující hráč nebo cizinec. Soutěže se mohou zúčastnit i neregistrovaní a 
neaktivní hráči. Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let. 
 
Předpis:   Hraje se podle pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. 
Systém soutěže a tempo: Dle počtu přihlášených (předpokládá se 8 kol, 2x15 minut + 5s 

za tah). Stav přihlášek a výsledky najdete zde.  
Postupy:  Vítěz krajského přeboru postupuje na Mistrovství České 

 republiky (______________, místo ještě není určeno). 
Podmínkou práva postupu je aktivní registrace všech hráčů na 
soupisce v databázi ŠSČR ke dni konání KP. 

Hodnocení výsledků:  
Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu). Další 
kritéria budou určena před zahájením turnaje. 
 
Zápočet:  Rapid LOK  
Přihlášky: Do 28. 3. 2016 na machmichal@seznam.cz, či 732 636 825  včetně 

předběžné soupisky. Neregistrovaní hráči musí uvést datum narození. 
Pozdější přihlášky jen při volné kapacitě. 

 
Různé: Prosím s sebou přezůvky, občerstvení zajištěno. 
  
 
V Novém Boru 12. března 2016 
   

Tomáš Trejbal    Michal Mach 
KM ŠSLK 1. Novoborský ŠK 


