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Hrací řád soutěže 
Krajský přebor družstev starších žáků  

 
 
Pořadatel:  KM MKŠS ve spolupráci s jednotlivými okresními komisemi mládeže 
  
Systém a tempo hry:  Turnaj šestičlenných družstev v rapid šachu, který se dle počtu zúčastněných družstev 

bude hrát:  

Počet družstev Systém: Tempo hry 

1–4 Každý s každým 2 x 40 min + 30sec/tah se zápisem 

5–6 Každý s každým 2 x 25 min + 10sec/tah 

7–8  Každý s každým 2 x 15 min + 5sec/tah 

9 a více  Švýcar na 7. kol 2 x 15 min + 5sec/tah 

 
Složení družstva:  Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů. Ke každému zápasu musí nastoupit: 

a) 3 chlapci (dívky), kteří v roce ukončení soutěže dosáhli max. věku 16 let a mladší                                                 
b) 1 chlapec (dívka), kteří v roce ukončení soutěže dosáhli max. věku 13 let a mladší 
c) 1 dívka, která v roce ukončení soutěže dosáhla max. věku 16 let a mladší nebo 

chlapec, který v roce ukončení soutěže dosáhl max. věku 11 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, cizinci 

nejsou povoleni 
f) družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.               

 
Hodnocení výsledků: Řídí se platným Soutěžním řádem ŠSČR 

 
Postupy:   Vítězné družstvo postupuje do 1. ligy mládeže 

 
Soupisky:   Soupisku zašle každé družstvo pořadateli turnaje společně s přihláškou v termínu dle 

propozic turnaje. 
   Soupiska musí obsahovat: 

a) označení soutěže a přesný název družstva 
b) jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon vedoucího družstva 
c) u všech hráčů jméno a příjmení, datum narození, evidenční číslo LOK  

 
Soupiska musí obsahovat maximálně 10. hráčů, počet hostů nebo volných hráčů je 
libovolný, každý takový hráč však musí být na soupisce označen a k utkání může 
nastoupit pouze jeden z nich. Povolení k hostování mateřského oddílu je nutno zaslat 
spolu se soupiskou. Pokud v turnaji startují družstva těch oddílů, které se v aktuálním 
ročníku účastní 1. ligy mládeže nebo extraligy mládeže, předloží toto družstvo i 
soupisky družstev z těchto soutěží a rozhodčí před zahájením turnaje provede kontrolu 
případné účasti a správného označení volných hráčů. 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!  
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Podmínky pro pořadatele: 

- pořadatel je oprávněn vybírat vklad do turnaje až 600,- Kč za družstvo 
- turnaje se smí zúčastnit jen oddíly patřící pod MKŠS 
- první tři družstva v pořadí obdrží poháry, medaile a diplomy, podmínkou je účast na slavnostním 

vyhlášení 
- turnaj musí být řízen aktualizovaným programem Swiss-Manager 
- pořadatel zajistí věcné ceny dle vlastních možností 
- pořadatel zašle závěrečné výsledky turnaje nejpozději do tří dnů po skončení turnaje předsedovi KM 

MKŠS, včetně písemné zprávy a minimálně 5 fotek v minimálním rozlišení 1920 x 1080 bodů 
- pořadatel zašle výsledky turnaje na zápočet na rapid LOK nejpozději do pěti dnů po skončení turnaje 
 
 

Tento hrací řád byl aktualizován KM MKŠS dne 9. 4. 2022, schválen VV MKŠS dne 20. 4. 2022 a vstupuje v platnost 
od sezóny 2022/2023. 

 


