
Zápis z jednání VV OŠS Frýdek-Místek – 2. 10. 2012 

 

Přítomni: Ladislav Pravec {LP}, Petr Bedrunka {PB}, Otmar Carbol {OC} 

Host: Petr Záruba {PZ}, kapitáni družstev OP 

 

Program: 

1) Rozpis Okresního přeboru družstev 2012/2013 

2) Losování Okresního přeboru družstev 2012/2013 

3) Žádost Beskydské šachové školy o dotaci na účast trenéra na ME v Praze 2012 

 

Add 1) 

PZ informoval o změně SŘ, kdy bylo zakázáno dopisování hráčů na soupisku. V nižších soutěžích lze 

toto zachovat pomocí doplnění do rozpisu soutěže. Následně schváleno zástupci všech družstev 

doplnění rozpisu o možnost doplňování soupisek, tak jak bylo uvedeno v SŘ v roce 2012. Poté byl VV 

OŠŠ jednomyslně schválil rozpis soutěže (viz. Příloha A) 

 

Add 2) 

Družstva F-M a družstva Dobré požádaly o řízené losování, tak aby své zápasy hrály společně venku 

nebo doma. Tato žádost byla schválena zástupci všech družstev. Následně předseda OŠS F-M 

vylosoval čísla pro jednotlivé týmy: 

Los Název družstva 

1 TJ Sokol Dobrá "C" 

2 TJ Vendryně "B" 

3 Sokol Brušperk 

4 TJ Mosty u Jablunkova "B" 

5 TJ Bystřice nad Olší 

6 BŠŠ Frýdek-Místek "E" 

7 BŠŠ Frýdek-Místek "F" 

8 TJ Dobratice "A" 

9 TJ Sokol Skalice 

10 TŽ Třinec "D" 

11 TJ Dobratice "B" 

12 TJ Sokol Dobrá "B" 

 

Add 3) 

VV jednomyslně schválil dotaci pro Beskydskou šachovou školu na účast trenéra Beskydské šachové 

školy na ME mládeže 2012 v Praze. 

 

Další schůze VV naplánována v termínu květen/červen po ukončení OP 2012/2013. 

 

Zapsal: 

Petr Záruba, 5. 10. 2012 



Příloha A 

R o z p i s 

 okresního přeboru družstev na sezónu 2012-2013 

Pořadatel:  OV MŠS ve Frýdku-Místku 

Řídící orgán:   OV MŠS ve Frýdku-Místku 

Vedoucí soutěže:  Ladislav Pravec, Na Kopci 2685, 738 01 Frýdek-Místek 1,  

mobil: 725 816 375, mail: lpravec@centrum.cz 

Soutěžní řád:   Soutěž se hraje podle platných Pravidel FIDE  

Místa utkání:   Dle rozpisu jednotlivých kol, v hrací místnosti  družstva uvedeného na 
prvním místě rozpisu. 

Data utkání:   Dle rozpisu jednotlivých kol. 

Zahájení utkání: Všechna utkání začínají v den uvedený v rozpise v 9,00 hodin.  Hracím dnem 
je sobota. Po dohodě kapitánů na losování OP odehrají oddíly Bystřice a Vendryně své 
zápasy doma v neděli! Případné změny ostatních zápasů lze si vzájemně dohodnout mezi 
družstvy. V níže uvedených seznamech nejsou u hráčů uvedeny tituly. 

Doplněk k Soutěžnímu řádu: Zápisy o utkání musí být zaslány nejpozději formou e-mailu 
první pracovní den po utkání vedoucímu soutěže!!!  

Družstva nastupují na 5 šachovnicích. 

Za vítězství družstva se udělují 3 body, za remízu 1 bod a za porážku 0 bodů.  

Tempo hry:  30 tahů/90 minut a 60 minut do konce partie podle pravidel FIDE pro praktický 
šach. 

Doplňování soupisek: Po dohodě zástupců oddílů na losovací schůzi je povoleno nejpozději 

do 30. 11. 2012 doplnit soupisky. Doplnění hráči mohou nastoupit za družstvo nejdříve 1. 1. 

2013.  

 Vyhodnocení pořadí v soutěžích družstev (Soutěžní řád): 

5.3.1. Výsledky jednotlivých partií se sčítají a součet bodů činí skóre. V utkání vyhrává 
družstvo, které dosáhne vyššího skóre. Při rovnosti skóre je utkání nerozhodné. 
5.3.2. Za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané 
nula bodů (pokud ŘO nestanoví jinak). 
5.3.3. O pořadí družstev v soutěži rozhoduje postupně (pokud ŘO nestanoví jinak): 

a. počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2.),  
b. součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1.),  
c. součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání,  
d. výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná,  
e. výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu 

družstvu v pořadí,  


