
ČAH 2014 
 
ŠACHY – 4členná družstva rapid 
 
Pořadatel: Technická univerzita v Liberci 
 
Technické provedení: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra tělesné výchovy ve 
spolupráci se šachovým oddílem Desko Liberec 
 
Místo soutěže: učebna US1 ve sportovním areálu TUL (Dubový Vrch 714, 460 15 Liberec 15) 
 
Termín soutěže: neděle, 22. 6. 2014 
 
Vedoucí činovníci:  
Ředitel soutěže:  doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D., email: ales.suchomel@tul.cz 
Hlavní rozhodčí:  Mgr. Ivan Kopal 
Hlavní organizátor:  pověřený student sportovního managementu nebo rekreologie 
 
Závodní kancelář: Sportovní hala Katedry tělesné výchovy FP TUL v Harcově (Na Bohdalci 715, 460 
15 Liberec 15) 
 
Prezentace: v místě soutěže 
 
Systém soutěže:  
Dvoukolový systém každý s každým (3 kola, přestávka, 3 kola), tempo 2 x 12 minut + 5 s/tah. 
Družstva jsou nasazena podle průměrného národního ELA prvních 4 hráčů uvedených na soupisce. 
Družstvo nese název vysoké školy, kterou reprezentuje. Na soupisce může být uvedeno max. 5 hráčů. 
Při startu náhradníka se jednotlivé šachovnice posouvají. V průběhu soutěže nelze soupisky měnit ani 
doplňovat. 
Pomocné hodnocení: 
1. počet zápasových bodů (výhra 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů), 
2. počet partiových bodů (skóre), 
3. součet partiových bodů všech týmových soupeřů (Buchholz), 
4. součet partiových bodů všech týmových soupeřů, se kterými družstvo vyhrálo plus polovina 
partiových bodů všech týmových soupeřů, se kterými remizovalo (SB), 
5. součet partiových bodů všech týmových soupeřů kromě soupeře, který získal nejvyšší počet 
partiových bodů, a kromě soupeře, který získal nejnižší počet partiových bodů (střední Buchholz). 
Při volném losu získá družstvo 2 zápasové body a 50 % bodů do skóre. Při nenastoupení  
soupeře získá družstvo 2 zápasové body a 100 % bodů do skóre. 
 
Časový pořad:  

Neděle 22. 6. 2014 
09:00 - 10:00 prezentace 
10:00 - 16:00 vlastní průběh turnaje 

 
Předpis:  
Hraje se podle pravidel šachu. Startují studenti českých vysokých škol (včetně zahraničních studentů). 
 
Vyhlášení vítězů: Po skončení soutěže na místě konání. 
 
Námitky: Do 15 minut od skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 100 Kč. 
 
Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 2 hodin organizačnímu výboru her s 
vkladem 500 Kč. 
 
 
 
 
Doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.     Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D. 
ředitel soutěže        předsedkyně komise šachů ČAUS 


