
 

  

Šachová olympiáda družstev mládeže 
 

Pořadatel:  TJ Desko Liberec ve spolupráci se ZŠ Broumovská 
Místo:   ZŠ Broumovská, Broumovská 847, Liberec 
Termín konání:  sobota 5. listopad 2022 
 

Právo účasti:  Všechna přihlášená družstva oddílů, kroužků a škol 
Vklad:   200 Kč za družstvo, 100 Kč každé další družstvo jednoho oddílu nebo kroužku 
 

Složení družstva: 
Žákovské družstvo pro zápas tvoří 4 hráči narození 1.1.2008 a mladší. 
Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let. 
Za družstvo smí nastoupit pouze kmenoví hráči oddílu. V případě kroužků nebo školních družstev mohou 
hrát hráči, kteří jsou členy příslušného kroužku nebo jsou žáky příslušné školy. 
Soutěže se mohou zúčastnit i neregistrovaní a neaktivní hráči.   
Družstvo musí nastoupit alespoň se 3 hráči. 
Rating hráče nesmí být nižší o více jak 150 bodů oproti kterémukoli hráči na soupisce za ním; rating hráče 
nesmí být vyšší o více jak 150 bodů oproti kterémukoli hráči na soupisce před ním. 
 

Systém soutěže: Švýcarský systém, 7 kol, bez zápisu partií 
   Hraje se podle Pravidel FIDE pro rapid šach. 
Tempo:  2 x 12 minut na partii + 5 sekund na každý tah 
 

Hodnocení výsledků: Olympijským způsobem  
Základním hodnocením je počet partiových bodů (součet bodů na jednotlivých šachovnicích). 
Pomocná hodnocení: 1. zápasové body (3 body za výhru, 1 bod za remízu, 0 bodů za prohru); 
2. Výsledky družstev ve stejné bodové skupině podle zápasových bodů; 3. Buchholz ze zápasových bodů; 
4. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, 2. šachovnici, 3. šachovnici; 5. los 
 

Zápočet:  Rapid LOK 
Kategorie: Kromě absolutního pořadí bude vyhlášena kategorie do 10 let. V této kategorii 

budou vyhodnocena družstva, jejichž všichni hráči jsou narozeni 1.1.2012 a mladší. 
Ceny:   medaile pro nejlepší v každé kategorii, drobné věcné ceny pro nejúspěšnější hráče 
 

Přihlášky:  Do pondělí 31. října 2022 na ivan.kopal@seznam.cz včetně předběžné soupisky. 
Neregistrovaní hráči musí uvést datum narození. 
(podle včasných přihlášek jsme schopni reagovat na počty medailí v různých 
kategoriích)  

 

Prezence:  8:30 – 9:00 
   zahájení turnaje 9:20 
   1. kolo v 9:30, předpokládané vyhlášení výsledků ve 14:30 hodin 
 

Různé:   Přezůvky si vezměte s sebou. 
Na turnaji bude v provozu bufet s občerstvením. 

 
 
11. říjen 2022         R. Jančo, I. Kopal 
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