
Šachový spolek Železné hory pořádá 

KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŠTEV MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2023 

Datum konání Sobota 15. dubna 2023 

Místo konání Sál Jana Kašpara, KÚ Pardubice, Komenského nám.120, Pardubice 

Právo účasti Šachové oddíly spadající pod PDŠS 

Ředitel turnaje Ing. Lubomír Šilar, mobil 774 521 088, e-mail: silar3@seznam.cz 

Rozhodčí turnaje Ing. Ondřej Jareš, PhDr. Miroslav Tyč 

Složení družstva Startují šestičlenná družstva žáků, ke každému utkání musí nastoupit  
4 chlapci nebo dívky nar. 2011 nebo mladší, 1 chlapec nebo dívka nar. 
2014 nebo mladší a 1 dívka nar. 2011 nebo mladší (start dívky nar. 2011 
a super mladšího chlapce nebo dívky nar. 2014 a později nelze sloučit 
na jednu šachovnici!  
V každém utkání může nastoupit pouze 1 hostující hráč(ka). 
Tato postupová soutěž je určena pouze pro registrované aktivní hráče a 
hráčky! Družstvo, které nastoupí s neregistrovanými hráči nehraje o 
postup na MČR! 
Družstvo se může soutěže účastnit pod vedením osoby starší 18 let.  

Soupiska Hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho aktuální RAPID ELO ČR 
nebylo o více než 300 bodů nižší než RAPID ELO ČR kteréhokoliv hráče 
nasazeného na soupisce pod ním a nebylo o více než 300 bodů vyšší než 
RAPID ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. 

Hrací systém Při účasti do 10 družstev se hraje systémem každé družstvo s každým, 
nad 10 družstev švýcarským systémem na 7 kol. Hraje se tempem 2x20 
minut + 5 s za provedený tah (při účasti 9-10 družstev se hraje tempem 
2x15 minut + 5 s za provedený tah. 

Vyhodnocení 
konečného 
pořadí družstev 

- Zápasové body 3-1-0 
- BH ze zápasových bodů 
- Počet partiových bodů = součet bodů všech hráčů družstva 
- BH z partiových bodů krácený o výsledek nejhoršího družstva 
- BH z partiových bodů 
- Lepší individuální výsledek hráče(ky) na 1.,2. atd šachovnici 
- los 

Startovné 300 Kč za každé družstvo bude vybíráno při prezenci. 

Časový rozvrh 8:30 – 9:00 prezence 
9:15 – 9:20 zahájení turnaje 
9:20 – 15:30    1.-7. kolo 
15:45   vyhlášení výsledků  

Ceny Družstva na 1.-3. místě získají diplom a poháry, jednotlivci medaile. 
Všichni účastníci získají drobné ceny. 

Materiál Zajistí v plném rozsahu pořadatel. 

Občerstvení Z automatu na chodbě v předsálí nebo v Pardubicích. 

Postup  Postup na MČR získá pouze družstvo na 1. místě konečného pořadí. 

 


