
Brněnská šachová škola a Přírodovědecká fakulta UP Olomouc 

pořádají z pověření ŠSOK 

Krajský přebor škol v šachu 

 
Termín: čtvrtek 9. 1. 2020  

Místo: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, třída 17. listopadu 

Kategorie: A – žáci 1. - 5. tříd ZŠ 

                   B – žáci 6. – 9. tříd ZŠ (popř. příslušných ročníků víceletých gymnázií) 

                   C – studenti středních škol a učilišť   

        Žáci nižších tříd mohou startovat ve vyšší kategorii. 

Právo účasti: družstva, která se zúčastnila okresních kol, školu reprezentuje čtyřčlenné družstvo, 

povoleni jsou max. dva náhradníci – všichni hráči musejí být žáky stejné školy.  

Pedagogický dozor: Každé družstvo musí mít vedoucího staršího 18 let, který zodpovídá za 

žáky v průběhu celé akce. 

Soupiska: Vedoucí družstva předloží při prezentaci soupisku potvrzenou vedením školy, na které 

jsou hráči seřazeni podle výkonnosti (hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO 

ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním a 

současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce 

nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty 3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000. 

Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR). 

Systém a tempo hry: bude upřesněno dle počtu družstev 

Hraje se podle „Pravidel šachu FIDE“ platných od 1. 1. 2018 s tou úpravou, že nepřípustný tah se 

trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou po 

dokončení druhého nepřípustného tahu v téže partii. 

 

Časový program: 8:15 - 8:45 prezentace 

                               9:00 - 13:30 turnaj 

         13:45 zakončení      

Ředitel turnaje: Richard Biolek, tel. 725 877 819, e-mail: biolci@volny.cz  

Přihlášky: mailem na adresu ředitele turnaje do 6. 1. 2020. Spolu s přihláškou zašlete 

předběžnou verzi soupisky. Tu je případně možno změnit při prezenci. 

Startovné:  300,- Kč za družstvo přihlášené v termínu, 400,- Kč za pozdě přihlášené družstvo, 

nepřihlášená družstva nebudou přijata do turnaje. 

Ceny: Nejlepší družstva obdrží poháry, diplomy a věcné ceny. 

Postupy: Nejlepší dvě družstva jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola. 

Poznámka: Turnaj bude započítán na rapid ELO. 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 
 

 

 

 

 

 


