
Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje 

vyhlašuje 

 

Přebor škol v šachu 

krajské kolo 

Liberec 

 
 

Pořadatel: z pověření Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje TJ Desko 
Liberec 

 

Ředitel turnaje:   Robert Jančo (r.janco@centrum.cz, 736 628 895) 
Rozhodčí:  Ivan Kopal (desko.liberec@seznam.cz) 

 
Termín:     úterý 18. února 2020 

 
Místo:   Sál restaurace U Košků, 

Vrchlického 50/15, Liberec Pavlovice 
   (MHD BUS č. 13, 24, 26, výstupní zastávka Vrchlického) 

 

Kategorie:  1. žáci z 1. - 5. tříd ZŠ 

2. žáci z 6. - 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií 
   3. studenti a žáci SŠ a VOŠ 

 
Pozn.: Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že 
družstva kategorie 2 a 3 mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti 
k jedné škole. Každý hráč však může hrát pouze za družstvo jedné věkové kategorie. 
 
 
Časový plán:  8:15 – 8:45 prezence 

     9:00  1. kolo 

   14:00 – 14:30 vyhlášení výsledků, ukončení turnaje 

 

Právo účasti: Turnajů ve všech kategoriích se účastní čtyřčlenná družstva škol s nejvýše 
dvěma náhradníky. V každé kategorii startují postupující z okresních kol. 
Pořadatel je oprávněn doplnit počet startujících jedním družstvem.  
Družstva startují na vlastní náklady vysílající školy. 

 
Hrací systém: bude upřesněn podle skutečného počtu přihlášených, předpokládáme 

systém každý s každým, tempo hry 2 x 12 minut + 5 sekund / tah, bez 
zápisu. 
Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“. Nepřípustný tah se trestá přidáním 
dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou po 
dokončení druhého nepřípustného tahu v téže partii. 

Hodnocení družstev je olympijským způsobem. 
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Hrací materiál:  šachový materiál zajistí pořadatel 
 
Sestavení soupisek:  Při sestavování soupisek musí být každý hráč na soupisce nasazen tak, aby 

jeho rapid ELO v ČR nebylo o více než 300 bodů nižší, než má kterýkoliv 
hráč na soupisce pod ním. Všichni hráči na soupisce musí být žáky / 
studenty / učni řádného studia dané školy. 

 
Vklad: 200 korun za družstvo 

 
Kritéria pořadí: 1. počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích) 

2. Buchholz 
3. Sonnenborn-Berger 
4. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, popř. na 2. šachovnici, atd. 

 

Ceny: Medaile a diplomy pro 1. – 3. místo ve všech kategoriích. 
 Poháry pro vítězná družstva každé kategorie. 
 
Postupy: Do republikového kola postupují 2 družstva z každé kategorie. 
 

Výsledky krajského kola budou započítány na LOK ČR v rapid šachu. 
 
Přihlášky: Do pátku 14. února 2020 na adresu: desko.liberec@seznam.cz spolu 

s předběžnou sestavou (lze změnit při prezenci). 
    

 
Každé družstvo musí mít zodpovědnou osobu starší 18 let, která za hráče po dobu turnaje 
zodpovídá. 
 
 
 
        Robert Jančo, ředitel turnaje 
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