
  ROZPIS SOUTĚŽE 

Přebor Prahy družstev mládeže 

2021/2022 
1. Pořadatel  

Pražský šachový svaz  

2. Řídící orgán  

Soutěž řídí komise mládeže Pražského šachového svazu, Pavel Kopta, mail koptap@seznam.cz 

Pověřená osoba: (bude doplněno) 

3. Doba trvání:  

Říjen 2021 až duben 2022.  

4. Právo účasti  

Jakékoliv mládežnické družstvo šachového oddílu Pražského šachového svazu, jenž se neúčastní 

vyšší soutěže a splňuje níže uvedené podmínky. 

5. Přihlášky a informace o účasti  

Nejpozději do 20.9.2021 elektronickou poštou na adresu na koptap@seznam.cz 

6. Náklady  

Náklady spojené s účastí v soutěži si oddíly hradí samy.  

7. Platby 

Vklad do soutěže činí 400,-Kč za 1 družstvo. Uhraďte ho do 20.9.2021 na účet Pražského šachového 

svazu: 2201123217/2010. Variabilní symbol je kód vašeho oddílu, do zprávy pro příjemce napište 

soutěž (Přebor Prahy družstev mládeže) a název týmu. 

8. Složení družstva 

Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů.  

Ke každému zápasu musí nastoupit  

1. 4 hráči (chlapci či dívky) narozeni 1.1.2006 a mladší.  

2. 1 hráč narozen 1.1.2009 a mladší.  

3. 1 dívka narozena 1.1.2006 a mladší nebo 1 hráč narozen  1.1.2011 a mladší.  

Nelze sloučit hráče uvedené v bodech 2 a 3 na jednu šachovnici. V každém zápase smí nastoupit 

nejvýše jeden hostující nebo volný hráč. Do zápasu může nastoupit více mladších hráčů nebo dívek.  

Družstvo se může zúčastnit pouze pod vedením osoby starší 18 let.  

9. Postup  

Vítězné družstvo postupuje do 1. ligy mládeže 2022/2023. 

10. Soupisky 

Odevzdání soupisky  

Soupisku zašle každé družstvo elektronickou poštou pověřené osobě do 26.9.2021. Povolení 

k hostování od mateřského oddílu je povinnost předložit současně se soupiskou. Ze soupisky nelze 

nikoho vyškrtnout.  

Náležitosti soupisky  

1. Označení soutěže, pro kterou je určena.  

2. Přesný název družstva.  

3. Jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva.  

4. U všech hráčů musí být uvedeno příjmení, jméno, datum narození, evidenční číslo LOK a 

evidenční číslo u FIDE (IDcode).  

5. Soupiska smí obsahovat maximálně 20 hráčů.  

6. Počet hostů na soupisce je libovolný.  

7. Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, volní hráči a hosté.  

11. Tempo hry 

60 minut + 30 sekund na tah s povinným zápisem.  Hraje se povinně na digitálních hodinách.  
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12. Systém soutěže 

Bude určen podle počtu přihlášených družstev. Předpokládá se švýcarský systém na 9. kol. 

 

13. Časový plán 

Do 20.9.2021 odeslání přihlášky do soutěže a zaplacení startovného. 

Do 26.9.2021 odeslání soupisky s případnými povoleními k hostování. 

Předpokládané termíny utkání jsou 

2.10.2021, 3.10.2021, 4.12.2021, 15.1.2022, 23.4.2022, 24.4.2022 

(Rozpis bude doplněn podle zvoleného systému soutěže.) 

 

14. Povinnosti vedoucího domácího družstva 

Nahlásit výsledek utkání (všech zápasů sehraných v rámci srazu včetně výsledků na jednotlivých 

šachovnicích) buď formou SMS zprávy nebo emailem tak, aby se vedoucí soutěže dozvěděl 

všechny potřebné informace co nejdříve, nejpozději den po zápasu do 21:00 hodin.  Originály 

zápisů o utkání archivovat pro případ reklamace nejméně do 15. 5. 2023.  

  

14. Rozhodčí 

Zajišťuje vedoucí domácího družstva z řad kvalifikovaných rozhodčích.  Řídící orgán (KM PŠS) 

má právo podle své úvahy rozhodčího nominovat a družstva pak nemají právo takto nominovaného 

rozhodčího odmítnout.  

15. Námitky 

Provádí se podle platného Odvolacího řádu ŠSČR. Námitku je třeba doložit vkladem 500 Kč na 

účet ŠSČR. Vklad bude vrácen, pokud bude námitce alespoň částečně vyhověno. Řídící orgán může 

námitkové řízení vyvolat také z vlastního podnětu, pokud je důvodné podezření z porušení 

regulérnosti soutěže.  

16. Zápočty 

Výsledky soutěží budou zaslány po každém zápasu na zápočet na LOK ČR.   

17. Různé 

Hraje se podle pravidel šachu FIDE a aktuálního Soutěžního řádu ŠSČR. Zápis partie je povinný, 

zapisovat nemusí žáci prvních tříd základních škol a předškoláci. Nezapisujícím hráčům se krátí čas 

o 10 minut. K utkání musí družstvo nastoupit minimálně se třemi hráči. Každý hráč je povinen na 

vyžádání rozhodčího prokázat svou totožnost. V případě, že se družstvo nemůže z naléhavých 

důvodů určitého zápasu zúčastnit a souhlasí-li s tím jeho soupeř a vedoucí soutěže, může se zápas 

odehrát v jiném termínu, nejpozději však tři týdny před termínem dalšího kol. Takovéto družstvo 

má povinnost oznámit požadavek na tuto změnu dopředu vedoucímu soutěže. 

Hrací materiál zajišťuje vedoucí domácího družstva. Náhradní šachový materiál, partiáře a zápisy o 

utkání zajišťuje vedoucí domácího družstva.  Družstva jsou povinna respektovat platné 

antidopingové směrnice. Další povinnosti vedoucích domácího družstva může určit řídící orgán. 

K výkladu ustanovení těchto propozic a řešení případných sporů je oprávněn řídící orgán. 

 

Pavel Kopta 

Předseda KM PŠS  

 


