
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jihomoravský šachový svaz - výkonný výbor šachového svazu ZNOJMO 

Rozpis okresního přeboru pětičlenných družstev v šachu 

ročník 2021/2022 

 

 
Vedoucí soutěže 

Radek Skoumal  mobil: 604581148, e-mail: radys73@gmail.com 
 

1. Termínový kalendář 

 Kolo Termín utkání 

 1. 10.10.2021 

 2. 24.10.2021 

 3. 14.11.2021 

 4. 28.11.2021 

 5. 12.12.2021 

 6. 09.01.2022 

 7. 23.01.2022 

 8. 06.02.2022 

 9. 20.02.2022 
                         
 

2. Všeobecná ustanovení 

2.1. Soutěž se hraje systémem každý s každým jednokolově. Při počtu družstev menším než 8 nebo větším než 12 stanoví 

systém řídící orgán po dohodě se zástupci družstev. 

2.2. Všichni účastníci soutěže jsou povinni řídit se platnými dokumenty ŠSČR, zejména Pravidly FIDE platnými od 

1.1.2018, Soutěžním řádem v platném znění, tímto rozpisem a pokyny vedoucího soutěže. 

2.3. Právo účasti mají řádně přihlášená družstva oddílů okresu Znojmo registrovaných v ŠSČR.  
  

2.4. Družstvo se do soutěže přihlašuje na losovací schůzi - termín a místo bude upřesněno. Každé družstvo může vyslat 

na losovací schůzi zodpovědného zástupce, odevzdat potvrzenou soupisku ve dvojím vyhotovení. Soupisky lze také 

zaslat elektronicky. Soupiska musí obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.5.1. Soutěžního řádu. V soupiskách uveďte 

ELO ČR k 1.10.2021 včetně identifikačního čísla hráče. U hostujících hráčů přiložte k soupisce povolení mateřského 

oddílu k hostování hráče v dané soutěži. Řízené losování provede vedoucí soutěže bez zbytečného odkladu podle 

vylosování vyšších soutěží, v němž maximálně zohlední oprávněné potřeby družstev resp. oddílů. 

2.5. Vítěz soutěže má právo přímého postupu do krajského přeboru II. třídy. 

2.6. Tříbodové hodnocení výsledku zápasu (výhra 3, remíza 1, prohra 0 bodů). 

2.7. Námitky se podávají vedoucímu soutěže, případné odvolání Výkonnému výboru OŠS Znojmo. 
 

3. Technická ustanovení 

3.1. Tempo hry je stanoveno na 40 tahů za 90 min plus 30min do konce partie s přídavkem30 sekund na každý 

provedený tah od začátku partie pro každého hráče. 

3.2. Začátek utkání je stanoven na 9.00 hodin. 

3.3. Soutěž bude započtena na LOK ČR. 

3.4. Na transparentní účet č. 2700140505/2010  uhradí  družstva startovné ve výši 300,-Kč za družstvo. Družstva 

 provedou platbu na základě faktury, která jim bude zaslána. 

3.5. Za porušení ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, rozpisu soutěže nebo pokynu 

vedoucího soutěže jsou v souladu se Soutěžním řádem stanoveny následující pokuty: 

 •  oddíl, jehož hráč jako člen základní sestavy družstva nesehraje v průběhu celé soutěže bez závažného důvodu 



 alespoň dvě partie, může být pokutován za každého takového hráče částkou do 100,-Kč. 

 •  pokuty uděluje a závažnost důvodu posuzuje vždy vedoucí soutěže. Pokuta musí být zaplacena VV ŠS 

 nejpozději na losovací schůzi dalšího ročníku soutěže. 

3.6. Způsob hlášení výsledků stanoví vedoucí soutěže na losovací schůzi a zveřejní v úvodním zpravodaji. 

3.7. V souladu s platným Dodatkem rozpisu soutěží družstev JmŠS, v případě porušení článků 11.3.2.1 a 11.3.2.2. 

 Pravidel šachu FIDE, (tzv. mobilní pravidlo), rozhodčí potrestá hráče pouze napomenutím. Učiní tak ale pouze v 

 případě, že hráč jenž pravidlo porušil, zjevně neusiloval o elektronickou nápovědu. Pokud hráč prokazatelně 

 pomocí mobilu analyzoval průběh své rozehrané partie, tato partie bude prohlášena za prohranou, rozhodčí 

 okolnosti uvede do zápisu utkání a s provinilcem bude zahájeno disciplinární řízení. 

3.8.      Poslední kolo okresního přeboru odehrají družstva společně, místo a termín bude včas upřesněn. Po odehrání 

posledního utkání bude vyhlášen vítěz okresního přeboru, který obdrží ročníkový a putovní pohár. Vyhlášeni a odměněni 

budou také nejlepší hráč sezóny, nejlepší senior, junior a žena /dívka. 

 

 Radek Skoumal  
 vedoucí soutěže 


