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STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele 

a rozpis  

Česko-Slovenské extraligy družstev žen 2017 - Open 
STK ŠSČR vypisuje konkurz na pořadatele 9. ročníku Česko-Slovenské extraligy družstev žen, společné 
soutěže českých a slovenských týmů žen hrané formou soustředění na jednom místě. Přihlášky do konkurzu 
zašlete emailem nejpozději do 14. 3. 2017 na e-mailovou adresu Pavla Chrze (osoba pověřená konkurzy) 
pavel.chrz@sachyusti.cz a v kopii na adresu předsedy STK (Jan Malec) malec17@seznam.cz  

1. Dotace: 

Na tuto akci vypisují dotaci ŠSČR i SŠZ. ŠSČR dotaci ve výši 20 000,- Kč a SŠZ ve výši 500,- €. Pořadatel má 
povinnost řádně vyúčtovat použití dotace od obou svazů. Pořadatel je oprávněn do zúčtovatelných nákladů 
zahrnout úhradu cenového fondu, náklady na pronájem hracího sálu, náklady na rozhodčí dle Ekonomické 
směrnice ŠSČR, náklady na online přenos a poplatky za ratingování. Nevyužitá část dotace bude vrácena 
ŠSČR. 

2. Termín:  

Květen - září 2017 (ideálně nekolizní s relevantními akcemi ŠSČR, SŠZ, ECU a FIDE). 

3. Rozpis soutěže 

3.1 Systém soutěže. Otevřený turnaj družstev na 7 kol hraným dle Pravidel šachu FIDE (předpoklad 
švýcarským systémem). 

3.2 Určení 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. 

3.3 Tempo hry. 90 minut na partii s přidáváním 30 vteřin na každý provedený tah od začátku partie pro 
každou hráčku. V přihlášce do konkurzu je možno navrhnout jiné tempo (např. z organizačních 
důvodů). 

3.4 Vklady a poplatky. Vklad do turnaje stanoví pořadatel (doporučeno max. 1 000,- Kč za družstvo). 
Náklady spojené s účastí si hradí účastnice sami, resp. jejich vysílající složka. 

3.5 Složení družstva. Družstvo tvoří 3 hráčky, v kategorii „open“ bez omezení. V mistrovství ČR budou 
vyhodnocena pouze družstva, která do sestavy pro utkání zařadí vždy nejvýše tolik hostujících hráček 
a cizinek, aby kmenových hráček družstva byla nadpoloviční většina. Podrobněji o složení družstva viz 
odst. 3.7. 
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3.6 Právo účasti mají všechna řádně přihlášená družstva žen a dívek. 

3.7 Soupisky. Soupisku družstva odevzdává kapitánka řediteli turnaje při prezenci. Na soupisce mohou 
být maximálně 4 hráčky. Soupiska musí obsahovat: 

 označení soutěže, pro kterou je určena 

 přesný název družstva a identifikační údaje vysílající složky 

 pořadová čísla, příjmení, jména a roky narození hráček, jejich ELO FIDE (vč. ID-number), příp. 
ELO národní ELO (vč. ID), platné k datu zahájení turnaje; pro mistrovství ČR i označení hostujících 
hráček a cizinek 

 jméno, adresu, e-mail a telefon kapitánky družstva a zástupce kapitánky, popř. adresu pro 
zasílání korespondence, podpis oprávněné osoby vysílající složky. 

Pro mistrovství ČR musí alespoň 2 mít platnou registraci v oddíle, který soupisku předkládá; hostující 
hráčkou se rozumí hráčka, která je členkou jiného oddílu registrovaného v ŠSČR, cizinkou se rozumí 
každá hráčka, která je na FRL uvedena pod jinou federací než CZE. 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. 

3.8 Přihlášky. Způsob a forma zaslání přihlášky bude stanovena v propozicích (2. části rozpisu). Přihláška 
musí obsahovat název družstva, identifikační údaje vysílající složky, kontaktní adresu pro 
korespondenci včetně telefonického a emailového spojení. 

3.9 Zpracování partií. Hráčky jsou povinny odevzdat originály čitelně vyplněných zápisů partií. 

3.10 Dokumentace. Pořadatel je povinen archivovat veškerou papírovou dokumentaci (originály zápisů 
o utkáních, originály partiářů) do 31. 5. 2018. 

3.11 Ratingování soutěže. Extraliga bude započtena na a nejbližší FRL (FIDE) a LOK (ČR ). 

3.12 Vyhlášení výsledků. Vyhlašují se 3 kategorie: 

 Celkově vítězné družstvo získává titul "Mistr Československé Extraligy družstev žen”. 

 Nejúspěšnější slovenské družstvo získává titul "Mistr Slovenské republiky družstev žen". 

 Nejúspěšnější družstvo mistrovství ČR (viz odst. 3.5 a 3.7) získává titul "Mistr České republiky 
družstev žen". 

3.13 Ceny. Cenový fond stanoví pořadatel v propozicích (2. části rozpisu). 

3.14 Námitky. Námitkové řízení se vzhledem k turnajovému charakteru soutěže vede podle čl. 2 odst. 5 
Odvolacího řádu ŠSČR. Za tímto účelem zřídí pořadatel námitkovou komisi dle čl. 2 odst. 5.1 
Odvolacího řádu ŠSČR. 

3.15 Odvolání ve smyslu článku 3 Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV ŠSČR a zasílá sekretariátu ŠSČR. 
Příslušný poplatek se platí na účet ŠSČR. 

3.16 Antidoping. Družstva jsou povinna respektovat antidopingové směrnice dostupné na 
http://www.antidoping.cz/. 

4. Požadavky na pořadatele 

4.1 Pořadatel se musí řídit se rozpisem soutěže a zajistit: 

a) odpovídající hrací prostředí pro předpokládaný počet družstev, včetně místa pro analýzy partií, 

b) cenový fond (finanční/věcné a v každé kategorii minimálně diplomy pro první 3 a pohár pro 
vítěze), 

c) kvalifikovaného rozhodčího (potvrzuje delegací KR ŠSČR), 

d) propagaci soutěže v médiích a na internetu, 

e) zaslání výsledků k zápočtu na ELO (FIDE a ČR) včetně úhrady příslušných poplatků. 

http://www.antidoping.cz/
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4.2 Nejpozději do 7 dnů po turnaji ve spolupráci s rozhodčím vytvořit závěrečnou zprávu a tu odeslat na 
sekretariát ŠSČR a předsedovi STK. 

4.3 Doporučení pro pořadatele: 

a) zajistit ubytovaní a stravovaní poblíž hrací místnosti, 

b) on-line přenosy alespoň z předních šachovnic, 

c) převést sehrané partie do elektronického formátu. 

5. Spolupráce ŠSČR 

Spolupráce při propagaci na webu ŠSČR a v médiích (včetně televize - pořad „V šachu“). 

6. Náležitosti přihlášky 
1. Označení jako přihláška do konkurzu Česko-Slovenské extraligy družstev žen 2017 

2. Identifikace pořadatele (přihlašujícího se do konkurzu) a ředitel turnaje, včetně kontaktních údajů. 
3. Termín akce (pokud možno variabilně). 
4. Časový rozpis akce (termíny a časy příjezdu, prezentace, losovací schůze, jednotlivých kol, 

závěrečného ceremoniálu…), příp. návrh tempa hry (viz odst. 3.3). 
5. Návrh celkové výše vyplacení finančních cen (event. hodnoty dalších věcných nad rámec rozpisu). 
6. Co nejpřesněji a nejpodrobněji popsat možnosti ubytování včetně ceny, možnosti stravování, hrací 

prostory, eventuálně odkazy na foto na webových stránkách. 
7. Zajištění mediální propagace akce. 
8. Doprovodný program, kultura a sport v místě. 
9. Další, různé, možno návrh propozic. 

Přihlášky do konkurzu zasílejte do 14. 3. 2017 na e-mailovou adresu: pavel.chrz@sachyusti.cz a v kopii na 
předsedu STK: malec17@seznam.cz 

STK ŠSČR si vyhrazuje právo prodloužit termín konkurzu, konkurz zrušit či případně nevybrat žádného 
zájemce. 

Jan Malec  
předseda STK ŠSČR 
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