
SVČ Domeček Chomutov a AŠSK Chomutov 
 

vás srdečně zvou  

 

na okresní kolo přeboru škol v šachu 
 

 

 
Termín:  středa 20. 11. 2019 

 

Místo konání: SVČ Domeček Chomutov, Jiráskova 4140  

 

Účastníci:  děvčata a chlapci ze základních a středních škol okresu 

Chomutov 

 

Kategorie:  1. – 5. třídy základních škol 

6. – 9. třídy základních škol a příslušných ročníků gymnázií 

       1. – 4. ročníky středních škol 

Kategorie se budou hrát jako turnaj jednotlivců i družstev 

škol. 

 

Účastníci:  V každé kategorii může nastoupit několik družstev školy. V 

jednom družstvu může nastoupit maximálně šest hráčů nebo hráček. Do soutěže 

družstev škol se započítají body čtyř nejlepších hráčů nebo hráček družstva 

školy. Za družstvo školy mohou nastoupit i žáci nebo žákyně (studenti nebo 

studentky) z nižší kategorie. Za družstvo školy mohou nastoupit pouze její žáci a 

žákyně. 

 

Postupy:  Z okresního kola lze postoupit do krajského kola ve všech 

třech kategoriích. Z každé kategorie postupuje do krajského kola vítězné 

družstvo. V případě účasti 4–6 družstev v kategorii postupují z této kategorie 

první dvě družstva, při účasti 7 a více družstev první tři družstva. Do počtu 

družstev se počítají pouze A a B družstva. Z jedné kategorie mohou postoupit 

maximálně 2 družstva z jedné školy. 

 

Systém hry: předpokládá se 7 kol švýcarským systémem. S ohledem na 

počty přihlášených může být změněno. Pomocná hodnocení dle ŠŘ ŠSČR. 

 



Tempo hry:  předpokládané tempo hry je 2 x 15 minut bez zápisu podle 

pravidel FIDE pro rapid šach a přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový 

šach. Čekací doba je stanovena na 10 minut. 

 

Startovné:  200 Kč za družstvo. 

 

Časový plán: presence    od 8:00 do 8:30 

   zahájení    od 8:40 do 8:50  

   1. – 7. kolo    od 9:00 do 13:00 

   vyhlášení výsledků    od 13:10 do 13:20 

 

Ceny:   Poháry, věcné ceny a diplomy. 

 

Přihlášky:   Přihlášky posílejte do 18. 11. 2019 na email 

jiri.kaluzny@seznam.cz. V přihlášce uveďte příjmení, jméno, datum narození, 

kategorii a školu. Předem nepřihlášení hráči nemusí být do turnaje přijati. 

 

Ostatní informace: Doprovod hráčů a hráček si zabezpečují školy. Šachový 

materiál zajišťují pořadatelé. 

 

 

 

V Chomutově dne 29. 10. 2019     Jiří Kalužný 

         ředitel turnaje 

mailto:jiri.kaluzny@seznam.cz

