
Krajský přebor ŠSLK družstev mladších žáků 2018 
 

Pořadatel: 1. Novoborský ŠK a Základní škola Nový Bor - Arnultovice 

Místo: ZŠ Generála Svobody 114, Nový Bor http://www.zsarnultovice.cz/ 

Termín: sobota 14. dubna 2018 

Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje 

Ředitelka turnaje: Mgr. Jiřina Jelínková 

Hlavní rozhodčí: Přemysl Hofman 

Právo účasti: Družstva oddílů příslušných k ŠSLK, počet družstev oddílu není omezen 

Vklad: 200 Kč za družstvo, později přihlášení 300 Kč 
 

Složení družstva: 

Družstvo pro utkání tvoří šest hráčů: 

4 chlapci (dívky) narozeni (narozeny) v roce 2006 či později. 

1 chlapec (dívka) narozen (narozena) v roce 2009 či později. 

1 dívka narozena v roce 2006 či později. 

Nelze sloučit dívku a mladšího žáka na jednu šachovnici. 

V každém utkání smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč. 

Konečnou soupisku předá vedoucí družstva při prezenci. Rating žádného hráče nesmí být vyšší o 

více jak 300 bodů oproti kterémukoli hráči na soupisce před ním. 

 

Podmínky účasti: 

Soutěže se mohou zúčastnit i hráči v ŠSČR neregistrovaní či s pozastavenou registrací, ale v pořadí 

krajského přeboru budou vyhodnocena jen družstva, jejichž všichni hráči mají platnou registraci 

v ŠSČR k 14. dubnu 2018. Zápis v databázi o platné registraci lze nahradit registračním e-mailem 

(jitka.kniezkova@chess.cz) zaslaným v kopiích předsedovi KM ŠSLK Weiser7@seznam.cz a 

rozhodčímu 8256@centrum.cz nejpozději 13. dubna 2018.  

Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let. 

Každé družstvo přiveze tři šachové soupravy s digitálními hodinami. 

 

Hodnocení: a) počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu) 

b) Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint) 

c) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích)  

d) střední Buchholz z partiových bodů 

e) Buchholz z partiových bodů 

f) lepší individuální výsledek na 1., 2., 3. …šachovnici  

g) los 

 

Časový plán: Prezence 8:30 - 9:00, zakončení 15:30 - 16:00 

 

Systém a tempo: Hraje se podle platných pravidel šachu FIDE dle přílohy pravidel šachu 

ŠSČR pro rapid. Švýcarský systém 7 kol, 2x15 minut + 10 s na tah. 

Soutěž bude započtena na rapid LOK. 

 

Postupy: Vítěz krajského přeboru a druhý v pořadí postupují na MČR 

15. - 17. června (Varnsdorf) 

Ceny:  Poháry a medaile pro 1. - 3. místo, diplomy pro všechna družstva. 

Odměny pro nejlepší jednotlivce na šachovnicích a pro nejmladší účastníky. 

Přihlášky: Do 12. 4. 2018 na 8256@centrum.cz (724 636 202) s předběžnou soupiskou  

Různé: Občerstvení zdarma zajištěno. Nutné přezůvky!  

 

21. 3. 2018 Mgr. Jana Jínová Mgr. Jiřina Jelínková  

KM ŠSLK ZŠ Arnultovice 
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