
 
 

 

 

Změny v Soutěžním řádu ŠSČR 

 článek 2.2.1: Soutěže jednotlivců se plánují tak, aby nižší soutěže předcházely s 

dostatečným časovým předstihem soutěžím vyšším. 

 článek 2.8.2 odr. čtvrtá: zahájit šetření o dodatečně zjištěných nedostatcích u soutěže (aniž 

byly podány námitky) a případně rozhodnout o kontumaci či opakování utkání, případně 

partie; závažnější případy předá k disciplinárnímu projednání. 

 článek 3.3.5: Oddíl, který má právo přihlásit své družstvo do soutěže vyšší, může toto 

družstvo přihlásit do soutěže nižší (např. z ekonomických důvodů). Svůj úmysl musí závazně 

sdělit nejpozději do 14 dnů po obdržení rozpisu této vyšší soutěže, a to ŘO obou soutěží. 

 3.4.3 písm. b): Pokud přestoupí většina z tolika členů oddílu nejvýše uvedených na 

soupisce, kolikačlenná je základní sestav družstva v soutěži, může tento oddíl požádat o 

převedení práva přihlásit družstvo do této soutěže na oddíl, do kterého tito hráči přestoupí, a 

to na základě písemné dohody obou oddílů předložené ŘO této soutěže. V případě, že ŘO 

převedení práva schválí, má toto kritérium přednost před kritériem uvedeným v písm. a). 

Převedení soutěže lze realizovat pouze v termínu od 1. 5. do 30. 6. Za převedení práva se 

příslušnému šachovému svazu platí poplatek stanovený ES ŠSČR. Při převedení práva nesmí 

dojít k dodatečnému sestupu z kterékoli soutěže. 

 článek 3.5.7: Platnost registrace, příslušnost k federaci a příslušnost k oddílu se u 

jednotlivých hráčů uvedených na soupisce posuzují pro celou soutěž jednotně a vychází se ze 

stavu ke dni vydání úvodní zprávy příslušné soutěže. V případě hráčů, kteří jsou do soupisky 

doplňováni, stanoví rozhodný den ŘO soutěže. 

 článek 5.2.3 písm. b): Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů (odečítá se výsledek 

soupeře s nejnižším bodovým ziskem), 

 článek 5.2.3 písm. e): vícekrát černé, 

 článek 6.3:  Tento Soutěžní řád ŠSČR byl schválen VV ŠSČR dne 20. 6. 2017 a nabývá účinnosti 

dnem 1. 9. 2017. 

 
 

 
 
 


