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Sportovně technická komise
Aktualizace 2017-07-19

Rozpis soutěží družstev řízených ŠSČR - ročník 2017/2018
(1. a 2. liga)
1. Adresář vedoucích soutěží, kontakty
1. liga západ
Martin Šmajzr, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6,
mobil: 605 158 028, e-mail: smajzr@email.cz
1. liga východ
Petr Záruba, Josefa Suka 1840, 738 01 Frýdek-Místek,
mobil: 739 642 815, e-mail: zaruba@chessfm.cz
2. liga A
Václav Václavík, Žlutická 13, 323 00 Plzeň,
mobil: 602 528 542, e-mail: waclavik@volny.cz
2. liga B
Michal Babička, Školní 28, 405 02 Děčín,
mobil: 606 394 099, e-mail: mbabicka@centrum.cz
2. liga C
Martin Šmajzr, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6,
mobil: 605 158 028, e-mail: smajzr@email.cz
2. liga D
Kateřina Šmajzrová, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6,
mobil: 737 518 802, e-mail: katkasachy@centrum.cz
2. liga E
Michal Hnilička, č. p. 89, 679 22 Újezd u Černé Hory,
mobil: 603 566 044, e-mail: HnilickaM@seznam.cz
2. liga F
Petr Záruba, Josefa Suka 1840, 738 01 Frýdek-Místek,
mobil: 739 642 815, e-mail: zaruba@chessfm.cz
Sekretariát ŠSČR, podklady pro FRL, adresa pro odvolání k VV ŠSČR
Šachový svaz České republiky, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6,
mobil: 777 005 067, 731 465 344, e-mail: sekretariat@chess.cz
Registrace, přestupy
Organizační komise ŠSČR, Jitka Kniezková, MKO-ČUS, šachy, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
tel.: 596 622 707, e-mail: jitka.kniezkova@chess.cz
Zpracovatel LOK ČR a zpracovatel podkladů pro FRL
Martin Šmajzr, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6,
mobil: 605 158 028, e-mail: smajzr@email.cz
Předseda STK ŠSČR, adresa pro námitky k STK
Jan Malec, Máchova 354, 471 27 Stráž pod Ralskem,
mobil: 604 440 959, e-mail: jan.malec@chess.cz
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2. Termínový kalendář
Losování proběhne od 13:30 hodin v Pardubicích v Tipsport areně (dějišti Czech Openu) v salónku ve 2. patře. Ve
výjimečných případech, např. pokud by došlo ke změně v termínech oficiálních reprezentačních akcí, má STK ŠSČR
právo provést úpravy.
1. liga

2. liga

Termín pro
odeslání přihlášky

30. 6. 2017

Termín pro
odeslání soupisky

15. 9. 2017

1. kolo

22. 10. 2017 (sk. východ
29. 10. 2017 (sk. západ)

15 10. 2017

2. kolo

12. 11. 2017

5. 11. 2017

3. kolo

26. 11. 2017

19. 11. 2017

4. kolo

10. 12 2017

3. 12. 2017

5. kolo

7. 1. 2018

17. 12. 2017

6. kolo

21. 1. 2018

14. 1. 2018

7. kolo

4. 2. 2018

28. 1. 2018

8. kolo

18. 2. 2018

11. 2. 2018

9. kolo

4. 3. 2018

25. 2. 2018

10. kolo

25. 3. 2018

18. 3. 2018

11. kolo

15. 4. 2018

8. 4. 2018

3. Všeobecná ustanovení
3.1. Pořadatelem soutěží je Šachový svaz České republiky se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ: 48548464,
bankovní spojení: GE Money Bank, a. s. Praha, číslo účtu 1721907504/0600.
3.2. Řídícím orgánem soutěží je Sportovně technická komise ŠSČR. Administrativní řízení jednotlivých skupin zabezpečují pověření vedoucí soutěží (viz adresář) v souladu se Statutem vedoucího soutěže.
3.3. Tento rozpis se vztahuje na 1. ligu skupiny východ a západ a 2. ligy skupiny A - F. Pro nejvyšší domácí soutěž (Extraligu ČR) je vydán samostatný rozpis.
3.4. Soutěže družstev řízené ŠSČR se hrají systémem každý s každým jednokolově. Počet družstev v jedné skupině je
12.
3.5. Všichni účastníci soutěží jsou povinni řídit se dokumenty ŠSČR v účinném znění (zejména Pravidly FIDE a Soutěžním řádem), tímto rozpisem a jeho dodatky, dalšími souvisejícími dokumenty a pokyny vedoucích soutěží.
3.6. O pořadí družstev rozhodují kritéria dle čl. 5.3.3. Soutěžního řádu ŠSČR.
3.7. Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v ročníku 2016/2017 nebo
do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže v souladu s pravidly o obsazování soutěží. Přehled oprávněných
družstev je přílohou č. 2.
3.8. Družstva se do soutěže přihlašují přihláškou odeslanou e-mailem vedoucímu soutěže nejpozději do 30. 6. 2017.
Vzor přihlášky - příloha č. 1 nebo na internetových stránkách ŠSČR:
http://www.chess.cz/www/assets/files/informace/stk/druzstva/1718/Prihlaska_do_souteze_SSCR_1718.doc
Přihláška musí především obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.3.3. Soutěžního řádu ŠSČR, tj.: název družstva +
přesný název oddílu (tak jak je oddíl registrován u ŠSČR - viz http://db.chess.cz), označení soutěže pro kterou je
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přihláška určena, kontaktní adresu pro korespondenci (včetně telefonického a e-mailového spojení), razítko,
podpis a IČ zřizovatele oddílu.
Vedoucí soutěže obdržení přihlášky potvrdí odesílateli e-mailovou odpovědí.
Pokud vedoucí soutěže neobdrží přihlášku ve stanoveném termínu, resp. obdrží přihlášku bez stanovených náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Oddíl tak musí učinit nejpozději do 13. 7. 2017. Pokud oddíl nedostatky nenapraví do 13. 7. 2017, ztrácí právo účasti v soutěži a vedoucí soutěže osloví náhradníka.
3.9. Podle čl. 3.3.5. Soutěžního řádu ŠSČR má oddíl právo přihlásit družstvo do nižší soutěže, a to do 14 dní po zveřejnění tohoto rozpisu. Toto musí oznámit předsedovi STK ŠSČR, vedoucímu příslušné skupiny ligy a řídícímu orgánu nižší soutěže, do které se hodlá přihlásit. Pokud tak učiní později, nemusí být družstvo do nižší soutěže přijato. Takovéto oznámení (i po termínu) je chápáno jako vystoupení ze soutěže s pozváním náhradníka na uvolněné místo v soutěži!
3.10. Každé družstvo je povinno do 15. 9. 2017 zaslat vedoucímu soutěže soupisku. Soupiska musí obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.5.1. Soutěžního řádu ŠSČR. V soupiskách musí být uvedeno identifikační č. FRL (u cizinců
bezpodmínečně) i LOK. U hostujících hráčů je nutno přiložit k soupisce povolení mateřského oddílu k hostování
hráče v dané soutěži. Vedoucí soutěže vyškrtne před vydáním definitivní úvodní zprávy soutěže ze soupisky
všechny hráče bez platné registrace v ŠSČR (včetně cizinců), eventuálně bez povolení k hostování, a všechny cizince (hráče označené „C“) bez identifikačního č. FRL!
3.11. Pokud v jedné skupině startuje více družstev téhož oddílu, může vedoucí soutěže uplatnit řízené losování a
přidělit těmto družstvům losovací čísla, která maximálně vyhovují jejich oprávněným potřebám, ale vždy tak,
aby vzájemné zápasy těchto družstev byly odehrány do 31. 12. 2017. V odůvodněných případech mohou být
čísla přímo přidělena i dalším družstvům.
3.12. Družstvo, jehož alespoň dva hráči základní sestavy plní v řádném termínu utkání reprezentační povinnosti ŠSČR,
nebo startují na vrcholné mistrovské soutěži ŠSČR, nebo v kvalifikační soutěži o jeden stupeň nižší, a to v kterékoli kategorii, má právo požádat řídící orgán soutěže o změnu termínu zápasu. Musí tak však učinit nejpozději
do termínu losování (viz čl. 2., či přímo při losování) nebo nejpozději 2 měsíce před řádným termínem předmětného utkání. Družstvo soupeře je povinno této žádosti vyhovět. Pokud se družstva nedohodnou na termínu, rozhodne ŘO. Ve výjimečných případech může družstvo požádat ŘO o změnu termínu ve lhůtě kratší než 2
měsíce; každá taková žádost bude posouzena individuálně po konzultaci s družstvem soupeře. Do počtu 2 hráčů se započítávají pouze hráči těchto vrcholných soutěží, nikoliv hráči v doprovodných soutěžích, trenéři apod.
3.13. Každé družstvo je povinno uhradit vklad do soutěže ve výši:
2.500 Kč za družstvo startující v 1. lize,
2.000 Kč za družstvo startující v 2. lize.
Družstva, jejichž mládež se účastní soutěží mládeže vyjmenovaných v Ekonomické směrnici ŠSČR, mají slevu ve
výši poloviny základní sazby vkladu do soutěží vypsaných tímto rozpisem. Seznam těchto družstev je uveden v
příloze č. 5.
3.14. Každé družstvo je povinno, současně se vkladem do soutěže, uhradit poplatek za zápočet na LOK ČR a ELO listinu FIDE v celkové výši 800 Kč.
3.15. Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby se hradí na účet ŠSČR u GE Money
Bank, a. s. Praha, číslo účtu 1721907504/0600. Vklad, pokuty, poplatek za zápočet na LOK ČR a ELO listinu FIDE
se platí na základě faktury vystavené ŠSČR.
3.16. Námitky ve smyslu čl. 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK ŠSČR a zasílají na korespondenční adresu předsedy STK ŠSČR. Peněžitý vklad při podání námitky (viz Odvolací řád a Ekonomická směrnici) se platí na účet
ŠSČR (viz čl. 3.1.).
Pro urychlení projednávání námitky se doporučuje kopii námitky, podacího lístku a potvrzení o zaplacení příslušného poplatku zaslat na emailovou adresu předsedy STK ŠSČR.
3.17. Odvolání ve smyslu čl. 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV ŠSČR a zasílá sekretariátu ŠSČR. Odvolací poplatek (viz Odvolací řád a Ekonomická směrnice) se platí na účet ŠSČR (viz čl. 3.1.).

3/14

Rozpis soutěží družstev řízených ŠSČR - ročník 2017/2018 (1. a 2. liga)
4. Postupy a sestupy
4.1. Z Extraligy sestupují poslední dvě družstva do 1. ligy.
4.2. Vítězové obou skupin 1. lig postupují do Extraligy.
4.3. Z obou skupin 1. lig sestupují poslední tři družstva do 2. ligy.
4.4. Vítězové všech skupin 2. ligy postupují do 1. ligy.
4.5. Ze všech skupin 2. ligy sestupují poslední tři družstva do příslušných krajských přeborů.
4.6. Do 2. ligy 2018/2019 postupují vítězové krajských přeborů 2017/2018 a dále pak družstva z druhých míst krajských přeborů 2017/2018 kraje Moravskoslezského, Středočeského, Jihomoravského a Prahy, jak stanovil rozpis
pro sezónu 2016/2017 dle počtu registrovaných členů k 31. 3. 2016.
V sezóně 2018/2019 pak budou mít právo druhého postupového místa kraje Moravskoslezský, Středočeský, Jihomoravský a Praha - rozhodujícím kritériem jsou počty členů s platnou registrací k 31. 3. 2017 (viz příloha č. 4).
5. Technická ustanovení
5.1. Tempo hry je stanoveno v 1. i 2. lize 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 sekund na
každý provedený tah od začátku partie pro každého hráče.
5.2. Začátek utkání je stanoven na 10:00 hodin. Čekací doba je 120 minut za podmínek uvedených v Soutěžním řádu
ŠSČR - čl. 3.6.5. až 3.6.7. Po dohodě soupeřů má vedoucí soutěže právo stanovit jiný začátek utkání, přičemž musí být respektováno právo hostujícího družstva dle čl. 3.6.1. Soutěžního řádu ŠSČR, event. i jiný termín. Změny
termínu, času a místa v průběhu soutěže jsou možné jen za souhlasu vedoucího soutěže. Je přípustné dohodnout se pouze na předehrávce zápasu, nikoliv na dohrávce v pozdějším termínu. Dohrávky jsou možné jen ve
zcela výjimečných případech (přírodní kalamity apod.) a to po odsouhlasení ŘO. Všechny změny zveřejní vedoucí
soutěže ve zpravodaji, změny po vydání příslušného zpravodaje jsou možné jen ve výjimečných případech. Začátek utkání posledního kola je ve všech soutěžích v 10:00 hodin. V případě závažných okolností je oprávněna STK
ŠSČR provést v časovém plánu změny.
5.3. Zástupce domácího družstva je povinen neprodleně po skončení utkání, nejpozději však do 17:00 hracího dne
sdělit výsledek utkání, včetně jména rozhodčího, a výsledků na jednotlivých šachovnicích, vedoucímu soutěže a
eventuálně ho upozornit na další informace zapsané v zápise o utkání. Domácí družstvo je pak povinno následně
do 48 hodin (do 18:00) po utkání odeslat vedoucímu soutěže e-mailem zápisy všech sehraných partií (včetně
eventuálně dalších informací zapsaných v zápise o utkání) ve formátu stanoveném vedoucím soutěže.
5.4. Družstva jsou povinna archivovat veškerou papírovou dokumentaci (originály zápisů o utkáních, domácí družstva
i originály partiářů) z ročníku 2017/2018 do 30. 9. 2018. Vedoucí soutěže, případně předseda STK ŠSČR, je
oprávněn si tuto dokumentaci vyžádat, včetně podrobných informací o průběhu utkání. Družstva jsou povinna
odeslat dokumenty do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy. Je-li třeba k obstarání těchto dokumentů delší doby,
má družstvo právo požádat o prodloužení této lhůty, nejvýše však o další 4 pracovní dny.
5.5. Vedoucí soutěže bude družstvu zasílat zpravodaje, bulletiny a další dokumenty (pokud to nevylučuje jejich povaha) pouze elektronickou poštou na adresu určenou družstvem.
5.6. Vedoucí soutěže vydává číslovaný zpravodaj se všemi výsledky družstev na jednotlivých šachovnicích, informacemi a pro družstva závaznými pokyny.
5.7. V 1. i 2. lize jsou domácí i hostující hráči povinni odevzdat rozhodčímu originály čitelně vyplněných zápisů partií
(partiářů).
5.8. Družstva mohou v přihlášce navrhnout „své“ rozhodčí s kvalifikací (pro 1. ligu minimálně R1, pro 2. ligu minimálně R2), nicméně rozhodčí deleguje (není povinna přijmout navržené!) komise rozhodčích ŠSČR.
5.9. Na utkání též může být vyslán delegát mistrovského utkání. Delegátem mistrovského utkání může být člen ŠSČR
starší 18 let určený STK ŠSČR. Vyslání delegáta na utkání může navrhnout družstvo hrající příslušnou soutěž nebo
sám vedoucí soutěže. Náklady spojené s účastí delegáta na mistrovském utkání hradí řídící orgán soutěže.
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5.10. Za porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, tohoto rozpisu,
dodatku tohoto rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže, jsou v souladu s ustanoveními 2.9., 3.5.6. a
5.3.4. Soutěžního řádu ŠSČR stanoveny pokuty. Pokuta je závazkem oddílu, jehož je pokutované družstvo součástí, vůči ŠSČR a bez jejího zaplacení nebude do soutěží řízených ŠSČR přijato žádné družstvo příslušného oddílu. Pokuta musí být uhrazena na účet ŠSČR na základě faktury vystavené ŠSČR.
6. Pokuty
6.1. Prvoligové družstvo, které se během soutěže bez omluvitelného důvodu nedostaví k utkání, bude kontumováno
a pokutováno částkou do 10.000 Kč. Část z vybrané pokuty může ŠSČR převést na účet oddílu, jehož družstvo se
k utkání řádně dostavilo. Tato náhrada je stanovena na částku do 5.000 Kč pro hostující družstvo a do 3.000 Kč
pro domácí družstvo.
6.2. Druholigové družstvo, které se během soutěže bez omluvitelného důvodu nedostaví k utkání, bude kontumováno a pokutováno částkou do 8.000 Kč. Část z vybrané pokuty může ŠSČR převést na účet oddílu, jehož družstvo
se k utkání řádně dostavilo. Tato náhrada je stanovena na částku do 3.000 Kč pro hostující družstvo a do
1.500 Kč pro domácí družstvo.
6.3. Při opakovaném utkání, ke kterému došlo z omluvitelného důvodu na straně jednoho z družstev, může řídící
orgán soutěže předepsat tomuto družstvu náhradu zvýšených prokázaných nákladů soupeře, tj. za pronájem
hrací místnosti (do 500 Kč) a náklady na cestovné hráčů k utkání.
6.4. Pokud hráč jako člen základní sestavy družstva či jiný hráč uvedený na soupisce výše než poslední člen základní
sestavy nesehraje v průběhu celé soutěže bez závažného důvodu předepsaný počet partií podle Soutěžního řádu
ŠSČR, bude družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou do 1.500 Kč za každou partii chybějící do
stanoveného limitu.
6.5. Družstvo bude pokutováno za neobsazení 8. šachovnice částkou do 300 Kč, za neobsazení 7. a 8. šachovnice
částkou do 800 Kč, za neobsazení 6. - 8. šachovnice částkou do 1.500 Kč; za neobsazení 5. - 8. šachovnice částkou
do 2.400 Kč.
6.6. Za kontumaci šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostaví, bude družstvo pokutováno, a to do
částky podle vzorce (9-n) x Z, kde n je číslo šachovnice a Z je pro 1. ligu 1.000 Kč a pro 2. ligu 500 Kč. Pokuta bude
uložena za každou takovou kontumaci, pokud nedostavení se hráče k partii nebylo zaviněno omluvitelnými důvody.
6.7. Za zaslání přihlášky po řádném termínu, resp. přihlášku bez patřičných náležitostí (viz čl. 3.8), bude družstvo
pokutováno částkou do 1.000 Kč.
6.8. Za pozdě odeslanou soupisku, resp. soupisku bez patřičných náležitostí (čl. 3.10.), za ve stanoveném termínu
nenahlášený výsledek utkání (včetně jména rozhodčího) nebo ve stanoveném termínu neodeslaný soubor všech
partií z utkání ve stanoveném formátu (viz čl. 5.3.) bude družstvo pokutováno částkou do 500 Kč za každý takový
případ. Pokud některé družstvo nesplní svou povinnost zaslání soupisky, hlášení výsledků nebo zaslání partií,
eventuálně partiový soubor zašle nekompletní nebo v nedostatečném formátu ani po urgenci ze strany vedoucího soutěže či se nesplnění povinnosti dopustí opakovaně, má vedoucí soutěže právo družstvu navrhnout uložit
k původní pokutě další pokutu ve výši do 1.000 Kč za každý takový přestupek.
6.9. Za včas nepřipravenou hrací místnost a řádné neplnění pořadatelských povinností podle Soutěžního řádu ŠSČR a
tohoto rozpisu bude domácí družstvo pokutováno částkou do 2.000 Kč.
6.10. Vedoucí soutěže v případě porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR předepisuje uložení
pokut v maximální výši. Uložení pokuty schvaluje rozšířená schůze STK ŠSČR po skončení soutěží, přičemž může
na základě vyjádření družstva k dané pokutě, takto předepsanou pokutu schválit, snížit, případně i zcela prominout. Toto vyjádření je družstvo povinno zaslat nejpozději do 14 dnů po zveřejnění závěrečné zprávy dané soutěže; při pozdním zaslání nebude na toto vyjádření brán zřetel.
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7. Další ustanovení
7.1. Všechny soutěže budou průběžně (měsíčně) započítávány na FRL s příslušným FELO . Na LOK ČR budou započteny k 5. 1. a 5. 5. 2018 s příslušnými ELO a FELO.
7.2. Družstvo, které má v základní sestavě více hráčů s průkazem ZTP/P, může v přihlášce do soutěže požádat (společně s odůvodněním) o sehrání všech zápasů v domácím prostředí s tím, že soupeři, který by s tímto družstvem
měl hrát podle vylosování doma, uhradí cestovné do místa utkání. STK ŠSČR poté o této žádosti rozhodne. Jsou-li
v družstvu nevidomí či slabozrací hráči, může se sehrání jejich partie řídit pravidly FIDE pro takto handicapované
hráče.
7.3. Družstva jsou povinna respektovat antidopingové směrnice dostupné na internetových stránkách
http://www.antidoping.cz/.
7.4. Hráčům je povoleno mít elektronický přístroj uložený v zavazadle za podmínky, že přístroj je zcela vypnutý. Toto
zavazadlo musí být umístěno podle dohody s rozhodčím. Hráči nesmí bez povolení rozhodčího toto zavazadlo
použít.
7.5. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat zásady sportovní etiky, úcty a vstřícnosti k soupeři. Vedoucí soutěže může navrhnout VV ŠSČR k vyhodnocení a případnému ocenění družstva i jednotlivce, kteří se významně
zasloužili o hladký průběh soutěží v duchu fair-play.
Schváleno STK ŠSČR v Havlíčkově Brodě dne 28. 5. 2017.

Jan Malec
předseda STK ŠSČR
Přílohy:
č. 1 - Formulář „Přihláška do soutěže družstev soutěžního ročníku 2017/2018“
č. 2 - Zařazení družstev do skupin 1. a 2. ligy pro sezónu 2017/2018
č. 3 - Přehled uložených pokut v soutěžním ročníku 2016/2017
č. 4 - Tabulka počtu členů s platnou registrací v jednotlivých krajích k 31. 3. 2017
č. 5 - Seznam oddílů s nárokem na 50% slevu vkladu do ligových soutěží
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Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA
do soutěže družstev soutěžního ročníku 2017/2018
Přihlašujeme se závazně do následující soutěže družstev v šachu pro ročník 2017/2018:
1. liga - západ,

1. liga - východ,

2. liga - skupina

A

B

C

D

E

F

*/

Prohlašujeme, že jsme se seznámili s Rozpisem soutěže a dalšími soutěžními dokumenty, zavazujeme se je respektovat, řídit se pokyny orgánů ŠSČR a vedoucího soutěže a uhradit veškeré náklady se soutěží spojené.
Povinné údaje

Název družstva ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oddíl (přesný název dle evidence na http://db.chess.cz) ……………………………………………………………………………………………
Zřizovatel (právní subjekt - TJ, klub, atd.) ……………………………………………………………………………………………………………………
adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………… IČ: ……………………………………
Nepovinné údaje

Adresa hrací místnosti …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kapitán ………………………………………………………………………………………………………………………… mobil ……………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… tel. byt/zam. ……………………………………
adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PSČ …………………………
Zástupce ……………………………………………………………………………………………………………………… mobil ……………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… tel. byt/zam. ……………………………………
adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PSČ …………………………
Osoba pro příjem korespondence ……………………………………………………………………………… mobil ……………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………… tel. byt/zam. ……………………………………
adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… PSČ …………………………
Navrhujeme pro naše domácí utkání uvedené rozhodčí: ………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Přihlášku odešlete nejpozději do 30. června 2017 e-mailem na adresu příslušného vedoucího soutěže. V případě, že
se nepřihlásíte, dejte, prosím, tuto skutečnost na vědomí, aby mohli být vyzváni náhradníci.

……………………………………………………

……………………………………………………

zřizovatel, razítko**/

předseda oddílu, razítko

*/ nehodící se škrtněte
**/ nepotvrzuje se, je-li oddíl samostatným právním subjektem
Nepovinné údaje slouží pro komunikaci vedoucího soutěže se zástupci družstva a komise rozhodčí při delegování přihlíží (akceptace návrhu není nároková) k návrhům rozhodčích.
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Příloha č. 2

Zařazení družstev do skupin
1. a 2. ligy pro sezónu 2017/2018
Uvedené zařazení může ŘO změnit v případě, že se některé oprávněné družstvo (resp. příslušný oddíl) práva vzdá
dodatečně.
1. liga západ
1. TJ Neratovice „A“
2. TJ Neratovice „B“
3. 2222 ŠK Polabiny, z.s. „B“
4. TJ Bohemians Praha
5. ŠK Sokol Vyšehrad
6. QCC České Budějovice
7. SK OAZA Praha
8. ŠK JOLY Lysá nad Labem „C“
9. Unichess „B“
10. ŠK Dopravní podnik Praha
11. TJ Slavia Hradec Králové
12. TJ Praha-Pankrác

1. liga východ
1. Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s.
2. Agentura 64 Grygov
3. TŽ Třinec
4. Beskydská šachová škola z.s. „B“ (BŠŠ Frýdek-Místek)
5. Slavia Kroměříž
6. TJ Ostrava
7. ŠK Gordic Jihlava
8. Region Panda, z.s.
9. Slezan Opava
(KVS EKODIVIZE)
10. Slavoj Český Těšín
11. Šachy Hošťálková z.s.
12. ŠK Staré Město

(ŠK AD Jičín „B“)
(„A“)
(„A“)

(„B“)

Náhradníci
1.
2.

3. ŠK AD Jičín „C“
4. ŠK Zlín, z.s.
2. liga A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ŠK Praha-Smíchov
TJ Šakal Kozolupy
ŠK Sokol Vyšehrad „B“
ŠK Kladno
Karlovarský šachklub Tietz
TJ Sokol Praha-Vršovice
TJ Tatran Podbořany z.s.
CHESS MOST
TJ Bohemians Praha „B“
TJ Sokol Údlice
ŠK Sokol Klatovy
TJ Baník Sokolov ŠO

2. liga B
1. ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. „B“
2. Sokol Mladá Boleslav
3. ŠK AD Jičín
4. Sokol Bakov nad Jizerou
5. TJ Kobylisy
6. ŠK Teplice
7. SK Děčín
8. ŠK Slavoj Litoměřice, z.s.
9. ŠK SLAVIA Liberec, z.s.
10. TJ Neratovice „C“
11. Šachový klub Viktoria Žižkov
12. ŠK Spartak Ústí nad Labem

(ŠK AD JC Smíchov)
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2. liga C
1. TJ Praha-Pankrác „B“
2. TJ Sparta Kutná Hora
3. Klub šachistů Říčany 1925
4. Šachový oddíl TJ DUKLA Praha
5. TJ Spartak Vlašim
6. Sokol Kolín
7. Gambit Jihlava
8. ŠACHklub Písek
9. Sokol Tábor
10. Šachová akademie VŠTE
(Hraničář Horní Stropnice)
11. ŠK JOLY Lysá nad Labem „D“
(„E“)
12. Unichess „C“

2. liga D
1. TJ Slavia Hradec Králové „B“
2. ŠK Vysoké Mýto
3. TJ Štefanydes Polička
4. ŠK Velké Losiny
5. Šachový klub Lípa, z.s.
6. ŠK Caissa Třebíč z.s.
7. 2222 ŠK Polabiny, z.s. „C“
8. Šachový klub Rapid Pardubice, z.s.
9. TJ Žďár nad Sázavou z.s.
10. TJ CHS Chotěboř
11. TJ Náchod
12. TJ Náměšť n/Oslavou

2. liga E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(„A“)

(Pivovar Dalešice)
(„B“)
(„B“)

2. liga F

ŠK Zlín, z.s.
ŠK GARDE Lipovec
Zbrojovka Vsetín
ŠK Staré Město „B“
Jezdci Jundrov
TJ Podlužan Prušánky z.s.
Slavia Kroměříž „B“
TJ Vlčnov
Moravská Slavia Brno „B“
ŠK Hustopeče
ŠK Kuřim, z.s.
VSK Universita Brno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baník Havířov
SK Slavia Orlová
TŽ Třinec „B“
Šachový klub Karviná o.s.
ŠK TJ Dolní Benešov
Sokol Vrbno p/P
ŠK Slavoj Poruba „B“
TJ Slovan Havířov
Šachový klub HM Ostrava „B“
(Labortech)
AŠK DA Olomouc
Beskydská šachová škola z.s. „C“ (BŠŠ Frýdek-Místek)
Sokol Dobrá

7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Desko Liberec
ŠO TJ Tatran Prachatice
TJ Lanškroun

Náhradníci
1.
2.
3.
4.
5. Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s.
6. Sokol Domažlice
Poznámka 1:
Poznámka 2:

Tatran Litovel „B“
TJ Plzeň Košutka z.s.

V závorce za názvem některých družstev je uvedeno upřesnění názvu (v případě výraznější odlišnosti
od názvu oddílu), pod kterým družstvo získalo právo účasti v soutěži, resp. právo náhradníka.
Náhradníci jsou uvedeni v pořadí, ve kterém by na ně přišla řada po odstoupení oprávněných účastníků.
Pokud by se však vzdal práva účasti některý z vítězů nižších soutěží nebo se některé z družstev přihlásilo do nižší soutěže, postupovala by STK ŠSČR v souladu s příslušnými ustanoveními čl. 3.4.2. a 3.4.3.
Soutěžního řádu ŠSČR.
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Příloha č. 3
Přehled uložených pokut v soutěžním ročníku 2016/2017
Extraliga:
ŠK Duras BVK

5.000 Kč

Šachový klub Lokomotiva Brno

5.000 Kč

za člena základní sestavy (Mikhail Demidov), který nesehrál předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie
za členku základní sestavy (Petra Sochorová), která nesehrála předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie

1. liga západ:
ŠK AD Jičín „B“

1.500 Kč

ŠK ZIKUDA Turnov

1.500 Kč

ŠK ZIKUDA Turnov

1.500 Kč

TJ Neratovice „B“
ŠK Sokol Vyšehrad
QCC České Budějovice
2222 ŠK Polabiny
ŠK AD JC Smíchov (ŠK AD Jičín)
ŠK AD JC Smíchov (ŠK AD Jičín)

300 Kč
300 Kč
300 Kč
300 Kč
500 Kč
1.500 Kč

za člena základní sestavy (Antonios Pavlidis), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii
za člena základní sestavy (Falko Bindrich), který nesehrál předepsaný
počet partií, za jednu chybějící partii
za člena základní sestavy (Lubomír Ftáčník), který nesehrál předepsaný
počet partií, za jednu chybějící partii
za neobsazení 8. šachovnice (3. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (4. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (7. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (10. kolo)

1. liga východ:
ŠK Staré Město

1.500 Kč

za členku základní sestavy (Joanna Worek), která nesehrála předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii

500 Kč
300 Kč
300 Kč
1.500 Kč

za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (3. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (9. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (4. kolo)
za člena základní sestavy (Rostislav Táborský), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii

ŠK ZIKUDA Turnov „B“
ŠK ZIKUDA Turnov „B“
ŠK ZIKUDA Turnov „B“
ŠK ZIKUDA Turnov „B“

1.000 Kč
300 Kč
500 Kč
3.000 Kč

TJ Desko Liberec
ŠK AD Jičín „D“
ŠK AD Jičín „D“

1.000 Kč
1.500 Kč
900 Kč

zaslání soupisky po termínu
za neobsazení 8. šachovnice (3. kolo)
za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (8. kolo)
za člena základní sestavy (Tomáš Zelený), který nesehrál předepsaný
počet partií, za dvě chybějící partie
zaslání soupisky po termínu
za neobsazení 6. - 8. šachovnice (1. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (3., 5. a 11. kolo)

2. liga A:
ŠK Dopravní podnik Praha
Karlovarský šachklub Tietz „A“
TJ Bohemians Praha „B“
TJ Bohemians Praha „B“

2. liga B:

2. liga C:
ŠK JOLY Lysá nad Labem „C“
Sokol Kolín

600 Kč
1.500 Kč

ŠACHklub Písek
ŠK JOLY Lysá nad Labem „D“
ŠK Sokol Vyšehrad „C“

300 Kč
1.600 Kč
500 Kč

za neobsazení 8. šachovnice (5. a 7. kolo)
za člena základní sestavy (Petr Beneš), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii
za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
za neobsazení 7. a 8. šachovnice (9. a 11. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (1. kolo)
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ŠK Sokol Vyšehrad „C“

3.000 Kč

ŠK Sokol Vyšehrad „C“
ŠK Sokol Vyšehrad „C“

300 Kč
1.500 Kč

za kontumaci 3. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (4. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (5. kolo)
za člena základní sestavy (Ota Šturz), který nesehrál předepsaný počet
partií, za jednu chybějící partii

2. liga D:
TJ Slavia Hradec Králové „B“
2222 ŠK Polabiny „B“
2222 ŠK Polabiny „B“

300 Kč
300 Kč
1.500 Kč

za neobsazení 8. šachovnice (11. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (4 kolo)
za člena základní sestavy (Jakub Lahner), který nesehrál předepsaný
počet partií, za jednu chybějící partii

Šachy Hošťálková
500 Kč
Šachový klub Lokomotiva Brno „B“ 500 Kč
Šachový klub Lokomotiva Brno „B“ 600 Kč
Šachový klub Lokomotiva Brno „B“ 3.000 Kč

za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (3. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (1. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (5. a 7. kolo)
za členku základní sestavy (Petra Sochorová), která nesehrála předepsaný počet partií, za dvě chybějící partie
za neobsazení 7. a 8. šachovnice (1. kolo)
za neobsazení 8. šachovnice (7. kolo)
za člena základní sestavy (Bronislav Vymazal), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii
za člena základní sestavy (Šimon Macharáček), který nesehrál předepsaný počet partií, za jednu chybějící partii

2. liga E:

ŠK Duras BVK „B“
ŠK Duras BVK „B“
ŠK Duras BVK „B“

800 Kč
300 Kč
1.500 Kč

ŠK Duras BVK „B“

1.500 Kč

2. liga F:
Šachový klub Karviná
ŠK Slavoj Poruba „B“

300 Kč
4.000 Kč

ŠK Slavoj Poruba „B“

500 Kč

za neobsazení 8. šachovnice (6. kolo)
za kontumaci 1. šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostavil (4. kolo)
za ve stanoveném termínu neodeslaný partiový materiál (4. kolo)

Proti uloženým pokutám je možné se odvolat dle Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR.
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Informativní přehled pokut uložených v soutěžním ročníku 2016/2017 - Komise mládeže ŠSČR
Extraliga mládeže:
2222 ŠK Polabiny „A“

500 Kč

SK OAZA Praha
SK OAZA Praha
Šachy Hošťálková

200 Kč
400 Kč
500 Kč

ŠK AD Jičín

200 Kč
200 Kč
200 Kč

Sokol Buštěhrad

Šachový klub Lokomotiva Brno

za nastoupení hráče základní sestavy (Marek Matyáš) pouze k jednomu
zápasu
za pozdní zaslání partií
za neobsazení 5. a 6. šachovnice (5. kolo)
za nastoupení hráčem (Radek Zgarba) uvedeného na soupisce nad
posledním hráčem základní sestavy pouze k jednomu zápasu
za pozdní zaslání partií
za včasné nenahlášení výsledku utkání
za včasné nenahlášení výsledku utkání

1. liga mládeže skupina A:
ŠK Spartak Ústí nad Labem
ŠK Spartak Ústí nad Labem
ŠK Spartak Ústí nad Labem
ŠK Praha-Smíchov

200 Kč
400 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč

ŠK Praha-Smíchov
ŠK Praha-Smíchov

1.000 Kč
1.000 Kč

za pozdní zaslání partií (8. kolo)
za nezaslání partií (10. kolo)
za nezaslání partií ani do vydání závěrečné zprávy
za nenastoupení hráče (Artemiy Gorbunov) uvedeného na soupisce
nad posledním hráčem základní sestavy v žádném zápase
za nenastoupení hráče základní sestavy (Viet Trinh) v žádném zápase
za nenastoupení hráče základní sestavy (Vassilina Starikova) v žádném
zápase

1. liga mládeže skupina B:
DDM Symfonie Poděbrady

500 Kč

DDM Symfonie Poděbrady
TJ Jiskra Humpolec

1.600 Kč
800 Kč

za nastoupení hráče základní sestavy (Aleš Kronowetter) pouze
k jednomu zápasu i
za neobsazení 5. a 6. šachovnice (8. - 11. kolo)
za neobsazení 6. šachovnice (8. - 11. kolo)

1. liga mládeže skupina C:
Bez pokut.
1. liga mládeže skupina D:
SK Slavia Orlová „B“
Zbrojovka Vsetín

800 Kč
100 Kč

za neobsazení šachovnice (8. - 11. kolo)
za nezaslání kompletního partiového materiálu

Proti uloženým pokutám je možné se odvolat dle Odvolacího řádu ŠSČR k VV ŠSČR.
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Rozpis soutěží družstev řízených ŠSČR - ročník 2017/2018 (1. a 2. liga)
Příloha č. 4
Tabulka počtu členů s platnou registrací v jednotlivých krajích k 31. 3. 2017

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25

Kraj
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
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Počet členů
1 232
1 414
618
477
313
585
569
758
845
478
1 253
1 111
689
1 527

Aktualizace 2017-07-19

Rozpis soutěží družstev řízených ŠSČR - ročník 2017/2018 (1. a 2. liga)

Příloha č. 5

Seznam oddílů s nárokem na 50% slevu vkladu do ligových soutěží
ŠK Duras BVK
Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s
QCC České Budějovice
Šachová akademie VŠTE
Beskydská šachová škola z.s.
Agentura 64 Grygov
Šachy Hošťálková z.s.
TJ CHS Chotěboř
ŠK AD Jičín
Gambit Jihlava
Karlovarský šachklub Tietz
ŠK Sokol Klatovy
TJ Kobylisy
ŠK Kuřim, z.s.
Šachový klub Lípa, z.s.
ŠK Slavoj Litoměřice, z.s.
Tatran Litovel
1. Novoborský ŠK
SK Slavia Orlová
TJ Ostrava
2222 ŠK Polabiny, z.s.
TJ Štefanydes Polička
TJ Bohemians Praha
SK OAZA Praha
ŠK Praha-Smíchov
Unichess
Region Panda, z.s.
Klub šachistů Říčany 1925
ŠK Staré Město
ŠK Teplice
ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.
ŠK Spartak Ústí nad Labem
TJ Spartak Vlašim
Zbrojovka Vsetín
ŠK Sokol Vyšehrad
ŠK Zlín, z.s.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.

1.L, st
Extra, 1.L, st, ml
st, ml
st
Extra, 1.L, st, ml
st
Extra
ml
Extra, 1.L
st
st, ml
Extra
Extra, st
1.L, st, ml
1.L, st
1.L
st
1.L, ml
Extra, 1.L, ml
1.L
Extra, 1.L, st, ml
Extra, 1.L, st
Extra, st
Extra, 1.L, st, ml
1.L
st, ml
st
Extra, 1.L, st, ml
Extra, 1.L, ml
1.L
st
1.L, st
Extra, 1.L, st
1.L
st
1.L, st
1.L

TJ Jawa Brodce
Sokol Buštěhrad
ŠK Spartak Čelákovice
Sokol Domažlice
ŠK Dvorec
Interchess z.s
ŠO Hlinsko
Šachový oddíl Hraničář Horní Stropnice
ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s.
ŠŠPM Lipky HK
TJ Jiskra Humpolec
ŠK Spartak Chodov
TJ ŠO Chrudim
ŠK Karlovy Vary
Lokomotiva Krnov
TJ Lanškroun
TJ Desko Liberec
ŠK Libštát
TJ Město Albrechtice z.s.
SK Petřín Plzeň
ŠK 64 Plzeň
DDM Symfonie Poděbrady
Šachy Povrly
ŠK PORG Praha
Oddíl šachů Sportovního klubu Prostějov
ŠK Řevnice
Šachový klub Světlá nad Sázavou
ŠK Svitavy
ŠACHklub Tábor z.s.
Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s.
ŠK Vinary
TJ Sokol Zaječice
Šachový spolek Železné hory
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1.L, st, ml
Extra, st
st
1.L
1.L, st
1.L
1.L, st
1.L
1.L, st, ml
st
1.L
1.L
st
1.L, st
ml
1.L, st
Extra, st
1.L, ml
ml
1.L
1.L, ml
1.L
ml
1.L
1.L, st
1.L
1.L, st, ml
st
1.L, st, ml
st
st, ml
st
st

