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Hrací řád soutěže 
Krajský p řebor družstev mladších žáků v rapid šachu    

 
Pořadatel:                         Komise mládeže  MKŠS ve spolupráci s jednotlivými okresními komisemi mládeže 
 
Systém: turnaj šestičlenných družstev, hraný švýcarským systémem,  

v případě nižšího počtu družstev systémem každý s každým.  
 
Tempo hry:  7 kol, 2 x 15 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah 
 
Složení družstva:  Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. Ke každému zápasu musí nastoupit: 

a) 4 chlapci (dívky), kteří v roce ukončení soutěže dosáhli max. věku 12 let a mladší                                                
b) 1 chlapec (dívka), kteří v roce ukončení soutěže dosáhli max. věku 9 let a mladší 
c) 1 dívka, která v roce ukončení soutěže dosáhla max. věku 12 let a mladší   
d) nelze sloučit hráče uvedené v bodech  b) a c) na jednu šachovnici 
e) v každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden host nebo volný hráč 
f) družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.               
 

Hodnocení výsledků: O pořadí rozhodují počet zápasových bodů družstva (3body výhra, 1 bod remíza)  
Pomocné hodnocení: 1. bucholtz ze zápasových bodů  2. počet partiových bodů (skóre) 3. střední 
bucholtz z partiových bodů  4. celkový bucholtz z partiových bodů 5. lepší individuální výsledek na 
1. (2,3,4,5,6) šachovnici , 6. los  

 
Postupy:  Na MČR postupuje  vítěz a stejný počet družstev v dalším pořadí jako byl počet družstev z MKŠS 

umístěných do hodnoceného 13. místa v předchozím ročníku MČR družstev mladších žáků. 
V případě umístění družstva z MKŠS na 1 až 3 místě na předchozím MČR má toto družstvo přímý 
postup na následující MČR a počet postupujících z KP se tak o toto družstvo snižuje.    

 
Soupisky:   Soupisku odevzdá každé družstvo pořadateli turnaje před zahájením turnaje. 
   Soupiska musí obsahovat: 

a) přesný název družstva 
b) jméno, příjmení, adresu , e-mailovou adresu a telefon vedoucího družstva 
c) u hráčů jméno, příjmení, datum narození, aktuální ELO ČR 

 
Soupiska musí obsahovat maximálně 11. hráčů, z toho alespoň 5 hráčů musí být kmenových a 
ostatní hosté nebo volní hráči, kteří musí být na soupisce takto označeni.  Povolení k hostování 
mateřského oddílu je nutno předložit spolu se soupiskou. Cizinci (za cizince se považuje hráč 
s platným FIDE ratingem, uvedený na aktuální ELO listině FIDE pod jinou zkratkou než CZE) 
nejsou povoleni. Hráči nastupují na šachovnice v pořadí dle soupisky. 
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho aktuální Rapid ELO nebylo o více než 300 bodů 
nižší než Rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby nebylo o více 
než 300 bodů vyšší než Rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním.  
Rozdíl mezi ELO body sousedních hráčů v soupisce (včetně nasazovacích koeficientů) musí být 
menší 300 ELO bodů!  
Na soupisce nesmí být zařazeni hráči (ani jako hosté), kteří budou členy základní sestavy 
družstva s přímým postupem na MČR. Odpovědný zástupce oddílu zašle nejpozději 3 dny 
před turnajem seznam těchto hráčů pořadateli turnaje, který tento seznam zveřejní.  
 

Podmínky pro pořadatele: 
- pořadatel může vybírat vklad 200 ,-Kč za družstvo 
- pořadatel je povinen zkontrolovat zda soupisky družstev splňují požadované kritéria 
- turnaje se smí zúčastnit jen družstva oddílů registrovaných nebo územně patřící k MKŠS 
- první tři družstva v pořadí obdrží poháry, medaile a diplomy, podmínkou je účast na slavnostním vyhlášení 
- poslat závěrečné výsledky turnaje nejpozději do tří dnů po skončení turnaje předsedovi Komise mládeže MKŠS 
- zaslat výsledky turnaje na zápočet na rapid LOK do 5 dnů po skončení turnaje  

 
Tento hrací řád byl aktualizován a schválen Komisí mládeže MKŠS dne 4.5.2016 a vstupuje v platnost od sezóny 2016/2017. 


