
P r o p o z i c e 

V. ročník Česko-Slovenské Extraligy žen 2013 

Termín:  23. - 28. 6. 2013 

Pořadatel:  Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 

Místo konání: Praha 6 - Podbaba, Pod Juliskou 7 

Ředitel turnaje: PaedDr. Rudolf Soukal, +420 774 711 280, soukalrudolf@seznam.cz  

Informace:  www.duklasachy.cz 

Patronát:   Petr Bříza, radní Magistrátu hlavního města Prahy 

Hlavní sponzor: Ing. Vladislav Stanko – CZECHOSLOVAK REAL 

Mediální partner: Šachový týdeník  

Hlavní rozhodčí: Ing. Milan Paulovič 

Rozhodčí:  Dr. Jiří Matyska 

Pořadatelé:  členové ŠO TJ Dukla Praha 

Vklad:  

Vklad do soutěže činí 1 000,- Kč za družstvo. Hradí se u prezence. Náklady spojené s účastí v 

soutěži si hradí účastnice sami, resp. jejich vysílající složka. 

Systém soutěže:     

Otevřený turnaj švýcarským systémem na 7 kol hraným dle Pravidel šachu FIDE. 

Časový plán:   

Datum Hod.  Kolo 

Sobota 22. 6. 2013 15,00-21,00 Ubytování, prezence  

Neděle 23. 6. 2013 09,00-14,30 

15,00 

16,00 

Ubytování, prezence 

Slavnostní zahájení 

 

 

1. 

Pondělí 24. 6. 2013 09,00 

16,00 

 2. 

3. 

Úterý 25. 6. 2013 16,00  4. 

Středa 26. 6. 2013 16,00  5. 

Čtvrtek 27. 6. 2013 09,00  6. 

Pátek 28. 6. 2013 09,00 

17,00 

18,00 

 

Vyhlášení výsledků 

Společenský večer 

7. 

Sobota 29. 6. 2013  Volný program, odjezd domů  

 

 

mailto:soukalrudolf@seznam.cz
http://www.duklasachy.cz/


Vyhodnocení pořadí družstev: 

O pořadí družstev rozhoduje postupně: 

a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2. SŘ), 

b) součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1. SŘ), 

c) výsledky vzájemných utkání družstev, o která se jedná, 

d) součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání, 

e) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu 

družstvu v pořadí, 

f) dodatečný zápas mezi družstvy v bleskovém šachu; hráčky s bílými figurami mají 6 

minut a povinnost vyhrát, hráčky s černými figurami mají 5 minut; o barvách v 

dodatečném zápase se losuje, vítěz losování má právo zvolit barvu na první 

šachovnici. 

Tempo hry:  

90 minut na partii s přidáváním 30 vteřin na každý provedený tah od začátku    partie pro 

každou hráčku. 

Složení družstva: Družstvo tvoří 3 hráčky (podrobněji o složení družstva viz bod Soupisky). 

Do sestavy pro utkání může být zařazeno nejvýše tolik hostujících hráček a cizinek, aby 

kmenových hráček družstva byla nadpoloviční většina. 

Soupisky:  
Soupisku družstva odevzdává zástupce oddílu řediteli soutěže při prezenci. Na soupisce 

mohou být maximálně 4 hráčky, z nichž alespoň 2 musí být registrovány v oddíle, který 

soupisku předkládá. Hostující hráčkou se rozumí hráčka, která je členkou jiného oddílu 

registrovaného v ŠSČR (pro družstva oddílů registrovaných v ŠSČR) nebo v SŠZ (pro 

družstva oddílů registrovaných v SŠZ). Cizinkou se rozumí každá hráčka, která je na FRL 

(FIDE Rating List) uvedena pod jinou federací než CZE (pro družstva oddílů registrovaných v 

ŠSČR) nebo SVK (pro družstva oddílů registrovaných v SŠZ). Pro start hostujících hráček a 

cizinek nejsou vyžadovány žádné formální náležitosti (povolení k hostování, registrace 

cizince apod.) a nevztahují se na ně žádná omezení vyplývající ze startu v jiných soutěžích. 

Soupiska musí obsahovat přesný název družstva a název oddílu, pod kterým je registrován v 

ŠSČR nebo v SŠZ, označení soutěže, pro kterou je určena, pořadová čísla, příjmení, jména a 

data narození hráček, ELO FIDE vč. ID-number, ELO ČR nebo SR platné k datu zahájení 

soutěže, označení hostujících hráček a cizinek, jméno, adresu, e-mail a telefon kapitána 

družstva a zástupce kapitána, popř. adresu pro zasílání korespondence, podpis oprávněné 

osoby právního subjektu oddílu. 

Finanční ceny: 

V celkové výši minimálně 16 000,- Kč (cenový fond může být navýšen pořadatelem). 

Garantované ceny v absolutním pořadí: 

1. místo 7 000,- Kč 

2. místo 4 500,- Kč 

3. místo 2 000,- Kč 

4. místo 1 500,- Kč 

5. místo 1 000,- Kč 

Vyhlášení výsledků: 
První tři družstva v celkovém pořadí získávají poháry, medaile a diplomy, vítězné družstvo 

získává titul "Mistr Československé Extraligy družstev žen”. 

První tři česká družstva získávají poháry, medaile a diplomy, nejlepší české družstvo získává 



titul "Mistr České republiky družstev žen". 

První tři slovenská družstva získávají poháry, medaile a diplomy, nejlepší slovenské družstvo 

získává titul "Mistr Slovenské republiky družstev žen". 
 

Postup do Evropské ligy: 

mistr ČR a mistr SR mají právo startu v Evropské lize 

Ubytování, stravování:  
a) ubytování v buňkách, každá z nich se skládá ze dvou samostatných jednolůžkových pokojů 

se společnou toaletou a sprchovacím koutem 
b) strava – plná penze (snídaně, oběd a večeře), 200,-Kč/1 osoba/1 den  

c) sportovní možnosti a relax  
Cena ubytování: 400 Kč/1 osoba/1 nocleh   

 

Přihlášky:    

Přihláška e-mailem na adresu ředitele soutěže do 20. 5. 2013. Ředitel soutěže potvrdí 

přihlášku do 3 dnů. Přihláška musí obsahovat název družstva, přesný název oddílu, kontaktní 

adresu pro korespondenci včetně telefonického a emailového spojení. 

 

 

Předseda STK ŠSČR                                                                    Předseda ŠO TJ Dukla Praha     

Ing. Petr Záruba                                                                             PaedDr. Rudolf Soukal       

 


