
  ROZPIS SOUTĚŽE 

Přebor Prahy družstev mládeže 

2022/2023 
1. Pořadatel  

Pražský šachový svaz  

2. Řídící orgán  

Soutěž řídí komise mládeže Pražského šachového svazu, Přemysl Hrbek, Premysl.Hrbek@prazskysach.cz 

Pověřená osoba – vedoucí soutěže: Pavel Kopta 

Soutěž se hraje podle platných dokumentů: Pravidel šachu FIDE platných od 1.1.2018, Soutěžního řádu ŠSČR (se 

změnami platnými od 1. 9. 2019) a těchto propozic. 

3. Doba trvání:  
Prosinec 2022 až duben 2023.  

4. Struktura soutěže 

4.1. Skupina A - Krajský přebor (KP PŠS) 
Osmičlenná skupina, systém každý s každým. 

Oprávněná družstva (podle umístění v kvalifikaci): ŠK AURORA, TJ Kobylisy B, Unichess D, TJ Bohemians Praha B, ŠK DP PORG - 

W. Steinitz, Šachy Štěpán B, SK PROMAT OAZA Praha B, TJ Bohemians Praha C 

4.2. Skupina B - Krajská soutěž (KS PŠS) 
Osmičlenná skupina.  

Oprávněná družstva (podle umístění v kvalifikaci): Šachový klub Bohnice, ŠK Sokol Vyšehrad, ŠK Smíchov A, Unichess C, 

Unichess F, Šachový klub Viktoria Žižkov A, Šachový klub Na Smetance, Dukla Praha 

Náhradníci: TJ Kobylisy C, ŠK DP PORG - S. Flohr, Unichess G 

5. Právo účasti  
Mládežnická družstva šachových oddílů Pražského šachového svazu, která postoupila z kvalifikačního turnaje (září 

2022).  

Na soupiskách mohou být uvedeni pouze hráči s aktivní registrací. 
Vyhledávání hráčů: https://www.chess.cz/hraci-vyhledavani/ 

5.1. Omezení pro skupinu A – KP PŠS 
Hráči mohou být uvedeni nejvýše na dvou soupiskách dlouhodobých soutěží mládeže (rozumí se extraliga, 1. liga a 

krajský přebor). Pokud je tedy hráč účastníkem extraligy i 1. ligy nemůže již hrát krajský přebor (Skupina A – KP PŠS). 

Pro skupinu B – KS PŠS toto omezení neplatí. 

6. Složení družstva 
Družstvo pro zápas tvoří šest hráčů.  

Ke každému zápasu musí nastoupit  

1. 4 hráči (chlapci či dívky) narozeni 1. 1. 2007 a mladší.  

2. 1 hráč narozen 1. 1. 2010 a mladší.  

3. 1 dívka narozena 1. 1. 2007 a mladší nebo 1 chlapec narozený 1. 1. 2012 a mladší.  

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

hostující (H) nebo volný hráč (V). Do zápasu může nastoupit více mladších hráčů nebo dívek.  

Volný hráč (H) – hráč zařazený v základní sestavě družstva mateřského oddílu ve vyšší soutěži. 

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

7. Přihlášky a informace o účasti  
Družstva oprávněná ke startu v KP PŠS mohou být na žádost oddílu přesunuta do KS PŠS. 

Vyslovení zájmu/nezájmu o účast nebo žádost o zařazení do nižší skupiny zašlou oddíly elektronickou poštou na 

adresu koptap@seznam.cz do 14. 11. 2022 

Termín pro zaslání přihlášek a soupisek (včetně souhlasů s hostováním) je 20. 11. 2022 elektronickou poštou na 

adresu koptap@seznam.cz 

8. Soupiska 
Soupisku zašle každé družstvo elektronickou poštou pověřené osobě do 20. 11. 2022 Povolení k hostování od 

mateřského oddílu je povinnost předložit současně se soupiskou. Ze soupisky nelze nikoho vyškrtnout.  
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8.1. Náležitosti soupisky  

1. Označení soutěže, pro kterou je určena.  

2. Přesný název družstva. V případě, že má oddíl v soutěžích mládeže více družstev, budou družstva označena 

písmeny A, B, C… 

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 a volných hráčů na soupisce je libovolný.  

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

8. Na soupisce nesmí být uvedeni cizinci. Cizinec – fyzická osoba s přiděleným FIN, evidovaná ve FIDE pod jinou 

federací než CZE či UKR s udělenou výjimkou. 
Podrobnosti: https://www.chess.cz/ucast-ukrajinskych-deti-v-soutezich-druzstev-i-jednotlivcu-2022-2023/ 

9. Platby 
Vklad do soutěže činí 400,-Kč za 1 družstvo. Uhraďte ho do 20. 11. 2022 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. 

10. Termíny 
1. a 2. kolo: 10. 12. 2022, 3.-4. kolo: 21. 1. 2023, 5.-6. kolo: 22. 04. 2023, 7. kolo: 23. 04. 2023 

Přesný rozpis zápasů bude určen podle nabídek hracích místností. 

11. Tempo hry 
60 minut + 30 sekund na tah s povinným zápisem.  Hraje se povinně na digitálních hodinách.  

12. Losování soutěže 
Bude provedeno administrativně řídícím orgánem, protože bude přihlédnuto k možnostem oddílů pořádat zápasy. 

13. Náklady  
Náklady spojené s účastí v soutěži si oddíly hradí samy.  

14. Postup  
Vítězné družstvo postupuje do 1. ligy mládeže 2023/2024. 

15. Povinnosti pořadatele utkání 
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. 2024.  

16. 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.  

17. 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.  

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

19. 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 kola. 

Takovéto družstvo má povinnost oznámit požadavek na tuto změnu dopředu vedoucímu soutěže. 

Zápasy posledního kola nelze odkládat. 

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 
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vedoucích domácího družstva může určit řídící orgán. K výkladu ustanovení těchto propozic a řešení případných 

sporů je oprávněn řídící orgán. 

20. Odkazy 
http://chess-results.com/tnr683151.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES 

https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/ 

https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/07/Soutezni_rad_2018-09-01.pdf 

 

Přemysl Hrbek 

Předseda KM PŠS  

 

 

Příloha č. 1 – Přihláška do soutěže (xls soubor) 

Příloha č. 2 -  Soupiska (xls soubor) 
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