
 

PROPOZICE 

KRAJSKÉ KOLO ZŠ A SŠ V ŠACHU 

 

22. 3. 2022 NERATOVICE 

 
 Pořadatel:     Dům dětí a mládeže Mládežnická 984, Neratovice 277 11 

         tel., 315682187, 733129667, e-mail: info@ddmneratovice.cz  

   ve spolupráci se šachovým oddílem TJ Neratovice. 

 

Kategorie:     I. kategorie: žáci z 1. – 5. tříd ZŠ 

II. kategorie: žáci z 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků osmiletých 

gymnázií 

III. kategorie: studenti středních škol a  studenti víceletých gymnázií. 

 

Místo konání:  Společenský dům Neratovice  

I.+ II. kategorie vchod ze Smetanovy ulice (vchod kino) 

III. kategorie vchod z Náměstí Republiky (divadelní sál) 

 

Datum konání:  úterý 22. března 2022  
prezence  8:30 - 8:50 hodin zahájení soutěže v 9:00 hodin, 

zakončení do 16:30 hodin. 

  

Účastníci: Smíšená čtyřčlenná družstva, jedna škola může postavit do každé 

kategorie max. jedno družstvo. Pro víceoborové školy platí: 

jedno IČ = jedna škola.  Družstvo tvoří žáci jedné školy, splňující 

ročníkovou kategorii. V kategorii starší mohou startovat i žáci                 

z kategorie mladší. V každém družstvu mohou být max. 2 náhradníci.  

  

Systém hry: 7 kol, švýcarský systém losování. Při počtu méně než 9 družstev se 

hraje systémem každý s každým. Hraje se podle "Pravidel šachu FIDE" 

a „Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach“ tempem 

2 x 20 minut + bonus 3s za každý provedený tah.  

Rating:   Výsledky turnaje budou započteny na listinu LOK ČR pro rapid šach.  

   Toto se týká pouze žáků registrovaných v Šachovém svazu ČR. 

 

Podmínky účasti:  Přihláška včetně soupisky nasazených hráčů zaslaná výhradně na email 

roman.burda@centrum.cz s kopií na info@ddmneratovice.cz. Přihlášku 

zaslat do 15.3.2022. Soupisku postačí zaslat emailem do 21.3.2022 a 

možno ji při prezentaci změnit. Přihláška postačí volnou formou (ZŠ 

Horní Dolní přihlašuje družstvo do X.kategorie). Přihlášeným 

družstvům zašleme obratem potvrzení a formulář soupisky.  

Každé družstvo přiveze dvě šachové soupravy, včetně digitálních 

šachových hodin, schválených k používání FIDE. V případě, že takovou 

možnost nemáte, uveďte s přihláškou. 
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Soupiska: Potvrzená zástupcem školy, obsahuje jméno a příjmení hráče, rok 

narození, třídu a jméno doprovodu (osoba starší 18 let, která ručí za 

bezpečnost a kázeň dětí po celou dobu soutěže). 

Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR  nebylo 

o více než 300 bodů nižší než kteréhokoliv hráče nasazeného na 

soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než 

kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO, 

platí nasazovací koeficienty (3. VT = 1250, 4. VT = 1100, 5. VT = 

1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR. 

 

Startovné:  200 Kč za družstvo.  

 

Občerstvení:  Možno zakoupit v areálu Společenského domu. 

 

Postup: Z každé kategorie postupují do republikového kola družstva, která se 

umístí na 1. a 2. místě. 

 

Parkování: Bezplatné ve Smetanově ul. V omezeném počtu možno i v areálu 

DDM.  Požadavek nutno nahlásit s přihláškou. 

 

Ceny: Medailová družstva obdrží pohár a diplom.   

 

Upozornění: Všem přihlášeným družstvům zašleme obratem formulář soupisky 

a do 17. 3. 2022 informace ke covidovým opatřením.  

 

 

 

Neratovice 2. 3.2022                      Helena Vydrová                Roman Burda 

                         


