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Krajský šachový svaz Vysočina 

Rozpis soutěží družstev pro ročník 2018/2019  
  

1.      Pořadatel   

Pořadatelem Krajského přeboru osmičlenných družstev (zkratka KP), Krajské soutěže osmičlenných 

družstev a Regionální soutěže pětičlenných družstev, skupiny dle přihlášených (zkratky KS, RSV, 

RSZ …) je Krajský šachový svaz Vysočina, Rošického 6, 58604 Jihlava; 2100894186/2010, 

variabilní symbol dle přílohy ekonomické směrnice.  
  

2.      Řídící orgán soutěží 

Řídícím orgánem všech krajských soutěží družstev je Sportovně technická komise (STK) Krajského 

šachového svazu Vysočina (KŠSV). Vedoucím KP je Jiří Siebenbűrger, tel. 739 622 539  

a zam. 566 643 269, e-mail: jiri.sieben@quick.cz . Vedoucím KS je Vladislav Obůrka, tel. 731 621 

663, e-mail: oburkav@gmail.com. Vedoucím RS soutěže je Josef Fišar st., tel. 731 285 780, e-mail:  

josef.fisar.st@post.cz. Další informace získáte na losování, které bude součástí schůze VV nebo 

schůze STK. Termín a místo bude určeno později a zveřejněno na webových stránkách KŠSV.  
  

3.      Systém a termíny soutěží 

Družstva se do soutěží závazně přihlašují pouze písemnou přihláškou (viz příloha) odeslanou  

e-mailem předsedovi STK KŠSV (Luboši Svíženskému na email: Sviza81@seznam.cz, jež e-mailem 

potvrdí přijetí přihlášky družstvům)  nejpozději  do  15. 7. 2018, včetně potvrzení o úhradě 

udělených pokut. Úhrada vkladů a poplatků za ELO vyjde v dodatku rozpisu, kdy už bude známé 

konečné obsazení všech soutěží.   

Pokud předsedka STK neobdrží písemnou přihlášku ve stanoveném termínu nebo obdrží přihlášku 

bez stanovených náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Oddíl tak poté musí učinit nejpozději 

do 25. 7. 2018  (ale už s pokutou). V opačném případě ztrácí právo účasti a STK osloví náhradníka.  
 

4.      Systém a termíny soutěží 

Krajský přebor družstev se hraje jednokolově systémem každý s každým v jedné skupině  

maximálně o 12 účastnících, při nižším počtu účastníků může STK rozhodnout o nástavbové části, 

Krajská soutěž také maximálně o dvanácti účastnících jednokolově každý s každým a Regionální 

soutěž ve 2 - 4 skupinách podle počtu přihlášených dvoukolově, pokud ještě před losováním nebude 

rozhodnuto jinak.  

Hrací den je neděle se začátkem v 9,00 hod. (případné dílčí změny budou dohodnuty na losování – viz 

výše nebo vyplynou z požadavků v rámci přihlášky). Utkání posledního kola nelze přeložit a musí být 

sehrána v řádném termínu a při stanoveném začátku utkání.  

 

Termíny jednotlivých soutěží družstev ŠSČR a KŠSV pro sezónu 2018/19: 
  

Soutěž   1.liga, KP, RSV, RSZ  2.liga, KS 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kolo   Termín     Termín  

  1.                 21. 10. 2018                  14. 10. 2018 

  2.                   11. 11. 2018                               4. 11. 2018 

  3.                 25. 11. 2018                18. 11. 2018 

  4.                   9. 12. 2018                     2. 12. 2018   

  5.                     6. 1. 2019                    16. 12. 2018  

  6.                   20. 1. 2019                 13. 1. 2019 

  7.                      3. 2. 2019                                 27. 1. 2019 

  8.                    17. 2. 2019                     10. 2. 2019 

  9.                      3. 3. 2019                      24. 2. 2019 

10.                    24. 3. 2019                     17. 3. 2019 

11.                      7. 4. 2019                      31. 3. 2019 
Pozn. Termíny budou využity pouze při obsazení soutěže 11 nebo 12 družstvy. V případě nižšího 

počtu družstev nebudou pravděpodobně využity dubnové termíny.  

Případné změny budou oznámeny všem družstvům nejpozději při losování.  
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5.      Vklady do soutěží 

Vklady do soutěží jsou diferencovány podle druhu soutěže následovně:  

 

Soutěž    KP  KS  RS 

Vklad (Kč)   500,-   350,-   250.-   
Vypočtený poplatek za zápočet KP na FIDE ELO uhradí družstva dle platných dokumentů. 

 

 6.      Účast v soutěžích družstev KŠSV, sezóna 2018/19 

Předběžné rozdělení do soutěží družstev je následující: ligové soutěže jsou řízeny STK ŠSČR 

1. liga východ – ŠK Gordic Jihlava, 2.liga D -  ŠK Caissa Třebíč A, TJ Náměšť nad Oslavou  

 

KP – Jiskra Havlíčkův Brod A, Caissa Třebíč B, Spartak Velké Meziříčí A, Gambit Jihlava A 

a B, ŠK Světlá n. Sáz. A , Jiskra Humpolec A a B, TJ Žďár nad Sázavou A a B 

a případně další zájemci až do počtu 12 týmů. Vzhledem k dlouhodobě nízkému počtu 

družstev  v KP STK předpokládá, že budou do soutěže připuštěni všichni přihlášení.  

 

KS – TJ Jiskra Havlíčkův Brod B, Gambit Jihlava C a D,  SŠK Cejle,  ŠK Světlá n.Sáz. B     

a C, TJ Zďár nad Sázavou C,  TJ Spartak Velká Bíteš, Caissa Třebíč C, Sokol Nové Veselí, 

Spartak Pelhřimov A a případně další zájemci dle umístění do max. počtu 12 týmů. 

 

RS – Spartak Pelhřimov B,  TJ Sokol Jámy, Žďár nad Sázavou D, DDM Bystřice nad 

Pernštejnem, Gambit Jihlava E a F, Světlá nad Sáz. D, Jiskra Humpolec C,  Jiskra Havlíčkův 

Brod C a D, ZŠ O. Březiny Jihlava a všechna další přihlášená družstva KŠSV.  

 
Rozdělení do jednotlivých skupin RS (2-4 skupiny po 4-6 týmech) bude provedeno  

po 15. 7. 2018 v závislosti na počtu přihlášených družstev s ohledem na cestovní náklady. 
 

7.      Technická ustanovení 

Soutěže družstev KŠSV se hrají dle pravidel FIDE, platného Soutěžního řádu ŠSČR a tohoto rozpisu.  

Všechny soutěže se hrají s digitálními hodinami ligovým tempem 90 minut na 40 tahů + 30 

minut do konce partie s přidáváním 30 sekund za každý tah od začátku partie.  

Ve všech soutěžích je povoleno používat schválené typy digitálních šachových hodin (DGT 2000, 

2010, DGT XL, Elcom, …). 

Výsledky partií všech hráčů budou po skončení soutěží zaslány k zápočtu na národní LOK.  

Krajský přebor bude zasílán také na zápočet FIDE, kde se bude zahajovat s ELO FIDE k 1. 10. 2018, 

poté se bude každý měsíc ELO aktualizovat a zasílat na zápočet.  

Jednotlivá utkání nebude řídící orgán obsazovat delegovanými rozhodčími. Řízením utkání bude vždy 

pověřen jeden hlavní rozhodčí, pokud možno s co nejvyšší kvalifikací (v následujícím pořadí): 

1.      rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu (může být současně hrajícím), kterého určí kapitán 

domácích 

2.      nebude-li před zahájením utkání přítomen žádný rozhodčí z řad domácího oddílu/klubu, 

bude utkání řídit rozhodčí z řad hostujícího družstva (určený kapitánem hostů – pokud bude mít 

zájem) 

3. nebude-li k dispozici ani rozhodčí z řad hostujícího družstva, pak bude utkání řídit kapitán 

domácího družstva nebo v případě dohody obou týmů kapitán hostujícího družstva.  

4. V případě KP by měl utkání řídit rozhodčí s platnou licencí FIDE, vzhledem k zápočtu 

KP na ELO FIDE !!!  
 

VV KŠSV ukládá v této souvislosti všem domácím družstvům povinnost mít v hrací místnosti 

v celém průběhu utkání k dispozici tištěnou verzi Pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR 

a tohoto rozpisu soutěží družstev KŠSV pro sezónu 2018/19. 

Řídící orgán soutěže si vyhrazuje právo vyslat na jím vybraná utkání neutrálního rozhodčího (bez 

předběžného ohlášení a na náklady KŠSV), vybaveného potvrzenou delegačenkou, který v takovém 

případě přebere plnou odpovědnost za řízení takového utkání. 
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Za úplné vyplnění Zápisu o utkání ve dvou vyhotoveních je zodpovědný rozhodčí utkání. Kapitán 

domácího družstva je zodpovědný za bezodkladné nahlášení výsledku utkání příslušnému vedoucímu 

soutěže (včetně výsledků na jednotlivých šachovnicích a jména rozhodčího) jednou z předepsaných 

forem (SMS, e-mail, telefonát) – nejpozději do 17. 00 hod toho dne, v němž se utkání uskutečnilo.  

Písemný zápis z utkání zůstane až do konce soutěže a jejího schválení VV KŠSV  uložen  

u kapitánů obou družstev a (s výjimkou ev. problematických utkání) nebude se nikam posílat. 

Příslušný vedoucí soutěže je odpovědný za bezodkladné zpracování přijatých výsledků, jejich 

odeslání na e-mailové adresy příslušných družstev s termínem nejpozději jeden den po obdržení 

posledního výsledku příslušného kola a zveřejnění na celostátních (http://www.chess.cz) webových 

stránkách v den konání kola nejpozději do 20. 00 hod. 

  

8.      Postupy a sestupy 

Vítěz KP postupuje do 2. ligy, poslední družstvo sestupuje do KS. Pokud z 2. ligy nesestoupí žádné 

družstvo, postoupí z KS nejen vítěz, ale i tým na druhém místě. V případě, že z 2. ligy sestoupí více 

družstev než jedno, sestoupí z KP o odpovídající počet družstev více do KS. Poslední 2 družstva  

z  KS sestupují do RS. Pokud sestoupí z KP další týmy, sestupují i další týmy z KS podle horšího 

umístění Vítězná družstva RS postupují do KS.    (Pozn.: Pořadí ve všech soutěžích určuje platný 

Soutěžní řád ŠSČR a o případných nesrovnalostech rozhoduje STK a VV KŠSV) 

  

9.      Obsah soupisek a termín jejich předložení 

Soupiska družstva musí být zpracována na předepsaném tiskopisu a musí obsahovat všechny 

následující údaje: 

- -         název družstva, název soutěže, pro kterou platí a ročník soutěže (2018/19) 

- -         příjmení, jméno a datum narození nejvýše 20 hráčů 

- -         identifikační číslo hráče na Listině osobních koeficientů (má-li ho hráč přiděleno) 

- -         výkonnostní třídu hráče (není-li uveden na poslední LOK)  

- -         v poznámce označení Z-hráč zákl. sestavy, H-host, C-cizinec nebo V-volný a K-

kapitán  

- -         úplnou adresu hrací místnosti 

- -         jméno, příjmení a adresu zodpovědného člena družstva pro písemnou korespondenci   

- -         telefonní spojení na osobu, která bude družstvem pověřena k převzetí event. vzkazu  

- -         e-mailovou adresu, na kterou bude družstvu zasílána korespondence se soutěží spojená 

- -         potvrzení předsedy oddílu  

Soupiska, obsahující všechny výše uvedené náležitosti, musí být zaslána e-mailem na adresu:  

Sviza81@seznam.cz  nejpozději do 15. září 2018. Pozdější doručení soupisky bude postiženo 

pořádkovou pokutou 200,- Kč. Stejnou pokutou bude postiženo i neúplné vyplnění soupisek nebo 

uvedení chybných údajů. V případě, že na soupisce družstva bude uveden host z jiného oddílu, musí 

být předloženo povolení oddílu k hostování – souhlas mateřského oddílu podepsaný zodpovědným 

funkcionářem a opatřen razítkem oprávněného subjektu (lze ofocené či skenované) - jinak nebude 

hostování povoleno. Vedoucí soutěže po kontrole všech uvedených údajů vyškrtne ze soupisky 

neoprávněně uvedené hráče (např. s nezaplacenými členskými příspěvky nebo bez povoleného 

hostování) a soupisky všech družstev poté zveřejní ve Zpravodaji příslušné soutěže. Platnými 

soupiskami všech družstev pro novou sezonu se stávají ty, které budou uveřejněny 

ve Zpravodaji – úvodní zprávě příslušné soutěže. Doplňování soupisek v průběhu KP a KS se řídí 

platným Soutěžním řádem ŠSČR, v RS je možné kdykoliv v průběhu soutěže s tím, že doplnění hráči 

mohou nastoupit od data, uvedeného vedoucím soutěže v nejbližším Zpravodaji nebo mailu týmům.  

  

10.      Losování soutěží 

Losování všech krajských soutěží se uskuteční během schůze VV nebo STK (bude zveřejněno 

později). Na losování není přítomnost zodpovědného zástupce ze všech oddílů povinná! Zároveň ale 

musí být do tohoto termínu předloženy doklady o zaplacení vkladu do soutěží (lze ofotit či naskenovat 

a zaslat mailem). V případě účasti více družstev z jednoho oddílu v jedné skupině bude provedeno 

řízené losování. 

11.  Případné sankce a postihy nedisciplinovaných družstev 

1.      V případě opožděné přihlášky, pozdního zaplacení vkladu či odstranění nedostatků 

soupisky může být dotyčnému družstvu udělena pokuta až do výše 300,- Kč, splatná před prvním 

kolem soutěže. 

http://www.chess.cz/
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2.      Nedoložení všech potřebných dokladů do losování (stačí ofocených, naskenovaných) bude 

mít za následek pokutu družstvu ve výši 200,- Kč, splatnou před prvním kolem příslušné soutěže. 

3.      Za nenastoupení družstva k utkání bude provinivší se družstvo postihnuto pokutou ve výši  

až 1000,- Kč, splatnou na konto KŠSV nejpozději do bezprostředně následujícího kola dotyčné 

soutěže.  

Za eventuální druhé nenastoupení k utkání bude družstvo postihnuto další pokutou ve výši 1000,- Kč  

a současně vyloučením ze soutěže a pro další ročník přeřazením do soutěže bezprostředně nižší.  

4.      Za třetí neobsazení poslední nebo posledních šachovnic v průběhu celé soutěže (neúplný 

počet hráčů v utkání nebo hráčů napsaných a nedostavivších se) bude družstvo po skončení soutěže 

pokutováno částkou 300,- Kč. Tento postih se zvyšuje o 100,- Kč za event. každou další neobsazenou 

šachovnici. Jinak bude ale posuzována kontumace jiné než poslední nebo posledních šachovnic a to 

okamžitou pokutou 500,- Kč za každou takto neobsazenou šachovnici, zde se jedná o manipulaci se 

soupiskou. Za druhou kontumaci téhož hráče následuje jeho vyřazení ze soutěže.  

Pokud hráč základní sestavy neodehraje předepsaný počet partií, bude každá neodehraná partie 

pokutována částkou 500,- Kč. 

5.      Pozdní oznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže bude mít za následek vypsání pokuty pro 

provinivší se družstvo, přičemž za první opoždění bude pokuta činit 200,- Kč. Za event. každé další 

pozdní oznámení výsledku se bude pokuta zvyšovat o 50,- Kč (druhé opoždění 250,- Kč, třetí 300,- 

Kč, atd.). 

6.      Neoznámení výsledku utkání vedoucímu soutěže ani do 24 hod od skončení utkání bude mít po 

skončení soutěže za následek vypsání pokuty pro provinivší se družstvo, přičemž za první neodeslání 

výsledků bude pokuta činit 300,- Kč,. za event. každé další neoznámení výsledku se bude pokuta 

zvyšovat (druhé neodeslání 350,- Kč, třetí 400,- Kč, atd.). 

7.      Nezaplacení výše uvedených pokut v uvedených termínech bude mít za následek pozastavení 

činnosti družstva (oddílu/klubu) až do prokazatelného vyrovnání pohledávky. 

Pokuty uděluje vedoucí skupiny, o případném opravném prostředku rozhodne STK KŠSV. 

  

12.  Různé 

1. Elektronická verze tohoto Rozpisu a všech jeho příloh bude k dispozici na webových stránkách 

KŠSV (adresa http://www.chess.cz/kraje/KSSV) Námitky proti rozhodnutí vedoucího soutěže je 

možno uplatnit písemně nebo e-mailem na adresu VV KŠSV, který se jimi bude zabývat na své 

nejbližší schůzi 

2.   Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže (včetně udělení pokut) je třeba učinit nejpozději do 

10 dnů od vydání takového rozhodnutí a to výhradně doporučeným dopisem na adresu VV KŠSV 

s tím, že musí být doloženy kopií dokladu o zaplacení částky 500,- Kč na konto KŠSV, která 

v případě i částečného vyhovění odvolání bude v plné výši vrácena odesílateli a v opačném 

případě propadne ve prospěch KŠSV.  

3. Veškeré náklady spojené se soutěží si hradí družstva ze svého rozpočtu.  

4. Hráč uvedený na třech soupiskách musí odehrát minimálně tři partie v soutěži, která je u 

něho uvedena jako nejnižší. Nesplnění této povinnosti bude pokutováno částkou 500,- Kč za 

každou neodehranou partii. Toto ustanovení platí pouze pro Krajský přebor Vysočina.  

5. Ke změně dle Soutěžního řádu dochází při sestavování soupisek, kde členy základní sestavy 

mohou být pouze ti hráči, kteří mohou k utkání skutečně nastoupit, to znamená, např. 

u osmičlenných družstev mohou být v základní sestavě max. tři „písmenkoví“ hráči (cizinci, 

hosté, volní hráči), u pětičlenných družstev dva.  

  

13.  Ostatní 

Pro soutěže KŠSV se čekací doba se řídí platným Soutěžním řádem.  

Do Regionální soutěže se vedle výše jmenovaných družstev mohou přihlásit i nově registrované 

oddíly i družstva oddílů, která se soutěží v minulé sezoně neúčastnila. Podmínkou jsou vyrovnané 

závazky vůči šachovému svazu a zaplacení vkladu do soutěže. Hrát mohou jen registrovaní hráči. 

 

Změny a úpravy tohoto rozpisu jsou vyhrazeny, zvláště pokud dojde ke změnám v souvislosti  

se změnami v Soutěžním řádu ŠSČR. Budou případně řešeny formou dodatku k tomuto rozpisu. 

 

 

Ve Třebíči dne 12. 6. 2018  Luboš Svíženský,  předseda STK KŠSV 

http://www.chess.cz/kraje/KSSV

