Předběžné rozdělení do skupin:
Skupina A
1. Auto škoda Mladá Boleslav
2. Sokol Bakov nad Jizerou
3. Šachklub Dobrovice A
4. Joly Lysá nad Labem
5. Sokol Mšeno
Vedoucí skupiny: Roman Burda
Skupina B
1. Sokol Buštěhrad C
2. Sokol Buštěhrad D
3. Brandýs nad Labem
4. TJ Kralupy nad Vltavou
5. DDM Neratovice
Vedoucí skupiny: Pavel Buk

Skupina C
1. ŠK Řevnice „B“
2. KSJD Sedlčany
3. TJ Jince
4. Baník Příbram
5. Jawa Brodce
Vedoucí skupiny: Petr Havelka

Skupina D:
1. Čelákovice A
2. Čelákovice B
3. KŠ Říčany F
4. KŠ Říčany D
5. KŠ Říčany E
Vedoucí skupiny: Jaroslav Říha

Středočeský krajský přebor družstev mládeže 2015-2016
ROZPIS SOUTĚŽE
1. Řídící orgán:

Z pověření KM SŠS
Jaroslav Říha, předseda KM SŠS, tel.: 603 569 813, riha.sachy@volny.cz

2. Složení družstva: Šestičlenná družstva oddílů SŠS, složená pouze z registrovaných hráčů.

Na každý zápas musí v sestavě družstva být:
o
o
o

4 žáci (žákyně) nar. 1.1.2000 a mladší
1 mladší žák (žákyně) nar. 1.1.2003 a mladší
1 dívka nar. 1.1.2000 a mladší nebo žák nar. 1.1.2005 a mladší

Nelze sloučit kategorie mladšího žáka a dívky na jednu šachovnici.
Účast hostů a volných hráčů je omezen v sestavě v zápase 1 host, nebo 1
volný. (na soupisce neomezeno)
Hraje se podle pravidel FIDE pro praktický šach (včetně přílohy G bez
aplikování odstavce G4) a podle Soutěžního řádu ŠSČR, není-li tímto
rozpisem určeno jinak.
Povinný zápis vyjma posledních pěti minut před časovou kontrolou. Žáci
prvních tříd a mladší nemusí zapisovat, odebere se jim však 10 minut od
počátečního času. Čekací doba 1 hodinu.

3. Pravidla:

4. Systém:
o
o
o
o
o
o

Základní kolo ve skupinách.
Finálová skupina.
Základní i finálovou skupinu řídí vedoucí skupiny pověřený řídícím
orgánem.
Rozdělení do základních skupin, jejich systém, vedoucí skupin a počet
postupujících do finále určí řídící orgán do 15.12.2014.
Ve finálové skupině budou hrát postupující ze skupin základního kola.
Základní kola i finálový turnaj budou odeslány na zápočet na LOK

5. Tempo hry:

2 x 30 min + 30 vteřin na tah – Základní skupina
2 x 40 min + 30 vteřin – Finálová skupina

6. Termín:

První turnaj skupin proběhne 9.1.2016, Druhý termín je pouze doporučený:
30.1.2016.
Finálový termín: 9.4.2016

7. Přihlášky:

Přihlášky zaslat nejpozději do 30. listopadu 2015 na adresu řídícího orgánu.
Přihláška musí obsahovat název družstva a kontakt na vedoucího družstva.

8. Soupisky:

Soupisku družstva odevzdá každé družstvo v elektronické podobě
vedoucímu skupiny do 31.12.2015. (info: na SŠČR je možné zaregistrovat
žáka ke konci roku s platností od 1.1.) Soupiska platí i pro finálovou účast.









9. Hodnocení:
10. Postupy:
.

Obsah soupisky:
název družstva
jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva,
jméno, příjmení, datum narození, ELO a evidenční číslo LOK u všech hráčů
na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy, hosté, cizinci a volní
hráči. (Za cizince jsou považováni hráči uvedení na FIDE ELO listině pod jinou zkratkou než
CZE. Pro hráče není stanoven povinný počet odehraných partií. Ustanovení
platí pro všechny hráče soupisky.
Družstva z oddílů, které hrají vyšší mládežnickou soutěž, přiloží kopii
soupisky družstva z vyšší soutěže s vyznačením hráčů základní sestavy.
Družstva předloží současně se soupiskou souhlas mateřského oddílu
s hostováním pro každého hosta.
Ze soupisky nelze nikoho vyškrtnout.
U hráčů bez ELO bude dosazena hodnota 1000.
Podle platného Soutěžního řádu ŠSČR.

Vítěz finále postupuje do ročníku 2016-2017 1. ligy mládeže..

11. Povinnosti vedoucích skupin
o Provést rozlosování skupiny
o Určit program jednotlivých soustředění a pořadatele soustředění
podskupin.
o Před soutěží zkontrolovat správnost soupisek družstev podle těchto
propozic a Soutěžního řádu ŠSČR.
o Průběžně odesílat výsledky odehraných zápasů řídícímu orgánu a
webmasterovi p. Paukertovi.
o Po dohrání skupiny zpracovat konečné výsledky a předat je do 24 hodin
v souboru pro Swissmanager řídícímu orgánu soutěže.
12. Povinnosti pořadatelů soustředění ve skupinách i finále:
o zajistit vhodnou hrací místnost,
o zajistit rozhodčího a potřebné tiskopisy,
o včas pozvat účastníky kola s uvedením termínu, místa a doby zahájení.
12. Financování:

Družstva v základních kolech i ve finále neplatí startovné. Družstva startují
na vlastní náklady.

13.Pokuta:

za nenastoupení
a více kol 500,- Kč.

přihlášeného

družstva

do

soutěže

v

jednom

14. Různé:
o
o
o

V Říčanech 6.10.2015
Jaroslav Říha
předseda KM SŠS

družstvo může hrát zápasy pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší
osmnácti let.
každý hráč je povinen na vyžádání rozhodčího prokázat svou totožnost.
k výkladu ustanovení těchto propozic a řešení případných sporů je
oprávněn řídící orgán.

