
 
Šachový klub Spartak Ústí n.L. IČO 44554222,  www.sachyusti.cz  

ve spolupráci s Šachovým klubem Chlumec 
 a Domem dětí a mládeže v Ústí n.L. www.ddmul.cz  

pořádá 
z pověření Komise mládeže Ústeckého krajského šachového svazu www.ukss.cz  

 
 

Pod záštitou města Chlumec, starosty Ing. Romana Zettlitzera  
www.mesto-chlumec.cz  

 

KKrraajjsskkéé  kkoolloo  ppřřeebboorruu  šškkooll  vvššaacchhuu  22001166--22001177 
 
 

Účast: 4členná družstva škol, která si vybojovala postup z okresních  kol. 
- Základní školy I. stupeň 
- Základní školy II. stupeň a příslušné ročníky gymnázií  
- Střední školy a učiliště  

 
Datum:   1. února (středa)  2017 
 
Místo: Dům kultury Chlumec, Muchova 267, Chlumec (zajišťujeme dopravu 

objednaným autobusem z Ústí n.l., hlavního vlakového nádraží i zpět).  
https://mapy.cz/zakladni?x=13.9364120&y=50.6989608&z=18&source=firm&i
d=12895394&q=D%C5%AFm%20kultury  
 

Hrací systém: Hraje se podle platných pravidel FIDE pro rapid šach. Při účasti do osmi 
družstev každé družstvo s každým ve své kategorii. Při účasti 9 družstev a 
více švýcarským systémem na 7 kol. 

 
Ředitel turnaje: Pavel Chrz, 608 220 382, skoly@sachyusti.cz   
 
Pořadatel:  Zdeněk Mittelbach (ŠK Chlumec) 
 
Rozhodčí: Ing. Danouš Pletánek (Ústí nad Labem), Miroslav Körschner (Most), Jiří 

Křivský (Ústí n.L.), Ing. Luboš Bakajsa (Litvínov). 
 
Hrací tempo: 2 x 20 minut bez zápisu. Čekací doba je 15 minut. (Tzn. hodiny běží od 

pokynu rozhodčího ke hře, po 15 minutách nepřítomný prohrává). Hraje se 
podle „Pravidel šachu FIDE“ s tou úpravou, že za nepřípustný tah se přidá dvě 
minuty soupeři, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení 
třetího nepřípustného tahu v téže partii.  

 
Sestavení soupisek: Na soupisce mohou být 4 hráči a eventuálně 2 střídající náhradníci. 

Při sestavování soupisek musí být každý hráč na soupisce nasazen tak, aby 
jeho rapid ELO v ČR nebylo o více než 300 bodů nižší, než má kterýkoliv hráč 
na soupisce pod ním, a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší, než má 
kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. 
Všichni hráči na soupisce musí být žáky / studenty / učni řádného studia dané 
školy. 

 
Hodnocení: a) Švýcarský systém: 1. partiové body, 2. zápasové body (3-1-0), 3. střední 

Buchholz, 4. Buchholz, 5. lepší výsledek na první šachovnici, druhé atd., 6. 
los.  
b) Každý s každým: 1. partiové body, 2. zápasové body (3-1-0), 3. Sonneborn 
Berger, 4. vzájemný zápas, 5. lepší výsledek na 1. šachovnici, druhé atd., 6. 
los.  

 
Šachový materiál:  Zajišťuje kompletně pořadatel. 
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Společný autobus: Na základě objednávky v přihlášce. Zpáteční za 35 Kč na žáka (pedagog. 
doprovod zdarma) zajistí pořadatel autobus mezi hlavním vlakovým nádražím 
a hracím sálem v Chlumci: 
8:20 z hl. vl. nádraží Ústí, vyčká vlaku z Chomutova – 8:08, z Lovosic 8:14 
16:10 po zakončení k rychlíku na Chomutov 16:46 a vlaku do Lovosic 16:41  

 
Přihlášky:  Na adresu skoly@sachyusti.cz  do 10. ledna 2017 včetně počtu pro dopravu 

společným autobusem (např. 1+4). 
 Uveďte: Název školy, kategorii (stupeň), vedoucí(ho) výpravy, kontakt na 

školu a na vedoucího (email. příp. tel.).  
A také znak/logo školy (bude v barvě na jmenovkách týmů u zápasů).     

 
Soupisky: Do 20. ledna 2017 na skoly@sachyusti.cz    

 (soupisku lze změnit u prezence).   
 
Vklad:    200,-Kč za každé družstvo. Případné objednání autobusu 35 Kč/žáka. 
 
Informace: Propozice, soupisky před akcí, průběžné výsledky, konečné výsledky a 

zpráva, zajímavosti, fotky na:  www.skoly.sachyusti.cz   
 
Prezence:   8:00-8:45 (vyčkáme příjezdu společného autobusu).  
 
Zahájení:   9:00 - 09:15 hod.  
 
Slavn. zakončení: 15:30 - 16:00 hod (spol. autobus 16:10, rychlík Chomutov z hl.vl.n.ÚL16:46)  
 
Ceny:  Poháry pro vítězná družstva, medaile a diplomy pro 1. – 3. místo ve všech 

kategoriích. Odměny pro nejlepší jednotlivce na šachovnicích. 
 Losované a tajné ceny. 
 Veškeré ceny pouze pro osobně přítomné na slavnostním zakončení. 
 
Postupy:  Do republikového kola postupují 2 družstva z každé kategorie.  
 
Různé:   Celý objekt domu kultury je nekuřácký. 

 
Možnosti občerstvení budou zaslány přihlášeným v pokynech (až po 
dokončení rekonstrukce DK 31.12. bude tato otázka dořešena). 
 
Průběžně budeme doplňovat informace na web pořadatele www.sachyusti.cz , 
stránku k akci www.skoly.sachyusti.cz  
 
Barevné jmenovky škol vyrobí pořadatel a budou u každého zápasu (proto 
znak či logo školy včas pošlete). Název bude opsán přesně z vaší přihlášky. 
 

 
Na vaší účast se těší pořadatelé. 

 
 
     V Ústí n.L. 1.12. 2016 
  

Petr Kučera       Pavel Chrz 
komise mládeže ÚKŠS – školy               ředitel soutěže 
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