Vypsání mistrovských soutěží družstev 2017/2018
Pořadatel:

VV Mě ŠS Ostrava

Řídící orgán:

Sportovně-technická komise (STK) VV Mě ŠS Ostrava

Sportovně-technické dokumenty, kterými se soutěže řídí:
Pravidla šachu FIDE
Klasifikační řád ŠSČR
Soutěžní řád ŠSČR
Rozpis mistrovských soutěží družstev 2017/2018
Mistrovské soutěže družstev v sezóně 2017/2018 jsou organizovány jako postupové v těchto skupinách:
1. Městský přebor
2. Městská soutěž

- MP
- MS

Městský přebor:
Počet účastníků: 12
Právo účasti:
• Hošťálkovice
• Odra
• Slovan
• Slavoj Poruba E
• Sokol Vítkovice
• M. Hory B
• Šenov C
• DPMO A
• DPMO B
• Případně další - každý šachový oddíl působící v rámci MěŠS Ostrava může postavit minimálně jedno družstvo
v souladu s podmínkami SŘ ŠSČR. ( viz. Usnesení schůze VV MěŠS ze dne 10. 3. 2011)
Hrací den a stanovený začátek utkání:

úterý od 17.00 hod.

Termíny jednotlivých kol:

viz příloha č. 1

Složení družstev:

osmičlenné

Startovné:

300,- Kč

Platba LOK:

400,-Kč

Tempo hry:

30 tahů za 1,5 hodiny + 1 hodina pro každého hráče do spadnutí
praporku (max. délka partie 5 hodin).

Postup a sestup:

Vítězné družstvo má právo postupu do Krajské soutěže.
Počet sestupujících je závislý na počtu družstev sestupujících
z vyšších soutěží (minimálně poslední družstvo, pokud je plný stav).

Městská soutěž: nejnižší soutěž na úrovni okresu
Počet účastníku ve skupině: 12
Právo účasti:
• TJ Ostrava E
• Šenov D
• Šenov E
• Polanka n. Odrou
• Slovan B
• Mariánské Hory C
• DPMO C
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•
•

VOKD B
Případně další, jakékoliv družstvo z okresu Ostrava se všemi splněnými náležitostmi a další družstva splňující
podmínku SŘ ŠŠČR.

Hrací den a stanovený začátek utkání:

úterý od 17.00 hod.

Termíny jednotlivých kol:

viz příloha č. 1

Složení družstev:

pětičlenné

Startovné:

200,- Kč

Platba LOK:

200,-Kč

Tempo hry:

30 tahů za 1,5 hodiny + 1 hodina pro každého hráče do
spadnutí praporku (max. délka partie 5 hodin).

Postup a sestup:

Družstva na 1. a 2. místě mají právo postupu do Městského
přeboru. Z této soutěže se nesestupuje.

Příloha č. 1

TERMÍNY MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ 2017/2018

Úterý

Kolo

MS

Kolo

MP

Úterý

1.

17.10.

1.

24.10.

2.

31.10.

2.

07.11.

3.

14.11.

3.

21.11.

4.

28.11.

4.

05.12.

5.

12.12.

5.

19.12.

6.

09.01.

6.

16.01.

7.

23.01.

7.

30.01.

8.

06.02.

8.

13.02.

9.

20.02.

9.

27.02.

10.

06.03.

10.

13.03.

11.

20.03.

11.

27.03.

Losovací schůze se uskuteční začátkem září, místo schůze a její termín budou upřesněny. S největší
pravděpodobností proběhne losovací schůze v klubovně (hrací místnost šachového oddílu TJ Ostrava) sportovního
areálu TJ Ostrava – Varenská ulice, v nějakém volném termínu.
Termín odevzdání přihlášek:

31.7.2017

Upozornění:
1.) Přihlášky do soutěží řízených VV MěŠS Ostrava je nutné zaslat nejpozději do 31.07.2017 na adresu předsedy
STK(vedoucího soutěží) Radim Dostál:
xdostal@seznam.cz
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2.) Soupisky družstev přihlášených do soutěží řízených VV Mě ŠS Ostrava budou poslány elektronicky do
30.09.2017 vedoucímu soutěže, nebo předány písemně na losovací schůzi.
3.) Na soupisce mohou být uvedeni jen registrovaní členové ŠSČR, kteří mají pro rok 2017 zaplacené členské
příspěvky ŠSČR a krajské příspěvky MKŠS (netýká se hostů a cizinců).
4.) Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na účet MKŠS, číslo účtu
86-5214050217/0100, variabilní symbol bude přihlášeným družstvům včas sdělen.
Další možností je platba v hotovosti na uvedené číslo účtu. Kopii dokladu o provedené platbě je nutno přiložit
k přihlášce do soutěže nejpozději na losovací schůzi
5.) Pokud nebude mít družstvo zaplacené pokuty ze soutěží 2016/2017 nebude rovněž připuštěno do soutěže.
6.) Přihlášky a soupisky musí obsahovat údaje jako pro sezónu 2016/2017, včetně data narození (bez data
narození bude hráč ze soupisky vyškrtnut).
Poplatky
Startovné
Zápočet na ELO
Podání námitky protestu

MP

MS

300,400,200,-

200,200,200,-

podání (po úspěchu vráceno)

Pokuty.
Za porušení ustanovení SŘ a Rozpisu soutěže budou po skončení soutěží vybírány tyto pokuty:
Nenastoupení družstva k utkání
Nenastoupení hráče k utkání
Neobsazená šachovnice
Nenahlášení výsledku utkání
Nenastoupení hráče zákl. sestavy
ke dvěma utkáním v sezóně

MP
300,100,50,100,-

MS
150,0,0,0,-

100,-

0,-

za každý zápas

Společná ustanovení pro mistrovskou soutěž družstev pro sezónu 2017/2018
Dodatek k Soutěžnímu řádu, platný pro soutěže družstev MěŠS Ostrava .
Tento dodatek upřesňuje sportovně-technické nařízení, které jsou v souladu se SŘ ŠSČR
a přizpůsobené pro soutěže družstev pořádané STK MěŠS Ostrava.
2.4. Povinnosti a práva pořadatelů
2.4.7.

Pořadatel nebo kapitáni družstev nemusí vedoucímu soutěží posílat „Zápis o utkání“, ale stanovuje povinnost
pořadateli zasílat výsledek utkání bezprostředně po sehrání pomocí SMS zprávy. Pořadatel je však povinen
archivovat zápisy o utkání po dobu min. 6 měsíců po skončení soutěže a na vyžádání ŘO ho zaslat v písemné
podobě.
Pořadatel či rozhodčí není povinen zasílat řídícímu soutěží zápisy partií.

3.4. Společné zásady soutěží družstev
3.4.1.

Družstva se utkají systémem každý s každým jednokolově s případnou nadstavbou nebo dvoukolově, dle
Schurigových tabulek podle vylosování.

a) Pokud se přihlásí šest či méně družstev – bude se hrát soutěž dvoukolově
b) Pokud se přihlásí sedm nebo osm družstev – bude mít soutěž dvě části. Nejprve se odehraje systémem každý
s každým jednokolově základní soutěž a pak tím samým systémem, bude navazovat nadstavba
Podmínky této finálové části: Nadstavba - družstva, která po základní části soutěže skončí v pořadí na 1.– 4.
místě, se utkají dle Schurigových tabulek o postup.
Ostatní družstva, se utkají tím samým způsobem o další pořadí v soutěži.
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Číslo losu v nadstavbové části se družstvům přidělí podle umístění, které družstvo dosáhlo po základní části
soutěže.
Získané body z obou částí se sčítají.
c) Při účasti devíti a více družstev se hraje jednokolově bez nadstavby.
3.4.7.

Pokud se do soutěže přihlásí družstvo s tělesně-hendikepovanými hráči, může na losovací schůzi
vedoucí (kapitán) družstva požádat, aby všechna svá utkání kdy jsou uvedeni jako hosté, mohli odehrát
v domácí herně. Podmínkou však je, že musí k utkání nastoupit minimálně jeden “vozíčkář”.

3.5. Soupiska
3.5.5.

V soutěžích řízených STK VV MěŠS Ostrava, je možno doplňovat soupisku po celou hrací sezónu a to na
libovolné místo v soupisce, nejvýše však do počtu volných míst na soupisce. Hráče ze soupisky po schválení
ŘO není možné škrtat. Pokud ŘO nestanoví jinak, je změněná soupiska platná od zveřejnění změny ve
zpravodaji soutěže nebo na webové stránce „Online databáze ŠSČR-soutěže“.

3.5.6.

Každý člen základní sestavy družstva musí v průběhu soutěže odehrát nejméně dvě partie. Nesplnění této
podmínky se posuzuje jako porušení SŘ a ŘO je povinen vyvodit z toho důsledky.

5.3. Vyhodnocení pořadí v soutěžích družstev
5.3.1.

Výsledky jednotlivých partií se sčítají a součet bodů činí skóre. V utkání vyhrává
dosáhne vyššího skóre. Při rovnosti skóre je utkání nerozhodné.

družstvo, které

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,
f) los.

Hlášení výsledků.

Vedoucímu soutěže formou SMS – pokud možno ihned po skončení utkání
na mobil:

731414297, anebo na e-mail: xdostal@seznam.cz

Pozor - nejpozději však druhý den do 09.00 hodin !!!!
forma SMS :
Např.:
xxxx 56 5-3 xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz xyz podpis
kde první číslo (x) znamená pořadové číslo hráče domácích na soupisce družstva, druhé
číslo (y) znamená pořadové číslo hráče hostu na soupisce družstva a konečně třetí číslo (z)
znamená výsledek ( 1 – výhra domácího hráče, 0 – výhra hostů, R – remíza). Pokud by
byla partie kontumována, přidá se ještě index k
Výsledek zápasu
Pořadové číslo zápasu dle rozlosování (Úvodní zpravodaj 5.kolo 6. zápas)
Název soutěže (MP, MS, P, )
( např. : MP 56 3,5 - 4,5 110 220 34R 580 7110 10121 12131 18201 Novák )
Výsledky budou průběžně zveřejňovány na www.chess.cz a www.chess-results.com
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