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Krajský přebor družstev mladších žáků 2021 
 

Termín:  sobota 8. 5. 2021 
 
Hrací sál: Středisko volného času Klíč, Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 767, Místek (budova s béžovou fasádou) vedle 

6. základní školy, 15 min. pěšky od ČD a ČSAD 
 
Garant:  Surma Antonín, 728 855 086, a.surma@chessfm.cz 
 
Časový plán: prezence 08.00 - 8.45 hod.   
  zahájení 09.00 hod. 
  ukončení cca 14.00 hod. 
 
Vklad:  200 Kč za družstvo 
 
Systém: švýcarský systém na 7 kol, 2x15 min. + 5s/tah, v případě menšího počtu družstev každý s každým, 

turnaj bude započten na rapid ELO ČR 
 
Přihlášky:  zašlete včetně soupisky družstva na e-mail a.stepanova@chessfm.cz  do středy 5. 5. 2021 
 
Složení družstva:   
Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů, ve složení:  
1. 4 chlapci/dívky/ nar. 1. 1. 2009 a mladší 
2. 1 chlapec/dívka/ nar. 1. 1. 2012 a mladší 
3. 1 dívka narozena 1. 1. 2009 a mladší 
4. nelze sloučit hráče uvedené v bodě 2 a 3 na jednu šachovnici 
5. v každém zápase může nastoupit pouze jeden host, nejsou povoleni cizinci 
6. soutěže se mohou zúčastnit jen hráči hrající za oddíly registrované nebo územně patřící k MKŠS 
7. na soupisce musí být min. 5 kmenových hráčů (hosté musí mít povolení mateřského oddílu) 
8. Hráči nastupují na šachovnice v pořadí dle soupisky, která může být max. 11členná. Hráč může být na soupisce 
nasazen tak, aby jeho poslední vydané rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na 
soupisce pod ním a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. 
10. V soupisce nesmí být zařazen hráč, který bude členem základní sestavy jiného družstva s přímým postupem na 
MČR. 
 
Pořadí:  
1. Počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu), 2. buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint), 
3. počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]), 4. střední buchholz z partiových bodů, 5. 
buchholz z partiových bodů, 6. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, 2. šachovnici, 3. šachovnici, 4. šachovnici, 
5. šachovnici, 6. los. 
 
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává souhlas se 

zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává 
souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

 
První tři týmy v pořadí postupují na MČR družstev mladších žáků 2021 

Časový plán: 
1. kolo    09.00 - 09.40   2. kolo    09.40 - 10.20 
3. kolo    10.20 - 11.00   4. kolo    11.00 - 11.40 
5. kolo    11.40 - 12.20   6. kolo    12.20 - 13.00 
7. kolo    13.00 - 13.40 
 

Turnaj se bude konat jen v případě, že to dovolí aktuální epidemiologická nařízení platná minimálně týden 

před startem turnaje. Pokud dojde v mezidobí k jejich zpřísnění turnaj může být zrušen nebo přeložen! 
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