
Krajský přebor družstev ÚKŠS v rapid šachu 2018 

 
neděle 16.9. Hotel Panorama, Teplice 

 
v rámci Mistrovství ČR družstev v rapid šachu 16.9. 

 

                         V sobotu 15.9. se hraje ve stejném místě otevřené MČR v bleskovém šachu 

 

Náležitosti nestanovené (nezměněné) v tomto dodatku pro krajský přebor, se řídí 

propozicemi MČR (2. a 3.strana). 

 

                       Pořádá:  Z pověření STK ÚKŠS - ŠK Spartak Ústí n.L. 
 

Startovné:  400 Kč za družstvo za včas přihlášené (do 7.9.) družstvo (sleva pro 
týmy ÚKŠS z MČR), po termínech (viz dále propozice MČR). 

 
Ceny:  1. až 3. cena 2000 Kč – 1500 Kč – 1000 Kč. 1. neligoví: 1000 Kč. 

 Souběh cen možný není, eventuálně přechází neligová cena na 4. 
v celk. pořadí. 
 Neligová družstva: Žádný z hráčů nehraje v dlouhodobých soutěžích za daný 
klub (v tomto KP) ligové soutěže v základní sestavě. 

    
Právo účasti v KP při MČR (dle rozpisu MČR): 

a)  Všechna družstva klubů ÚKŠS hrající ligové soutěže 2017/2018. 

SK Děčín, SK Teplice, Sokol Údlice, SK Litoměřice, Podbořany, ŠK Spartak Ústí n.L. 

b) Postupující z krajského přeboru 2017 bez přímé účasti: 

Svádov Olšinky a dále B-týmy klubů dle pořadí KP v rapid šachu: Sokol Údlice B, SK 

Děčín B  

c) Požádejte na www.republika.sachyusti.cz o divokou kartu (4 má pořadatel  a 8 ŘO, které 

mnohdy nebývají využity), určitě osobně zveme a rádi přidělíme DK postupujícímu klubu do 

ligy Louny.  

Mistrovství ČR  družstev v bleskovém šachu je open 

(není krajským přeborem a je otevřené) 

Nejlepší z kraje obdrží malou památku za 1. krajské místo. 

Vklad: Včas přihlášená družstva ÚKŠS (7.9.), která kteří uhradí  vklad za obě soutěže (blesk a rapid),  

mají slevu a platí dohromady  jen 800 Kč. Později přihlášená nebo pouze na MČR blesk - úhrady viz 

propozice MČR. 

 

    Pavel Chrz, ředitel soutěže 

 

http://www.republika.sachyusti.cz/


Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev 2018 – open 
sobota 15.9. (13. - 19. hodin) 

Mistrovství ČR v rapid šachu družstev 2018 
neděle 16.9. (9. - 17. hodin) 

Místo: Teplice, hotel Panorama, www.hotelpanoramateplice.cz 

U Panoramy 2959, 415 01 Teplice. 

Pořadatel: Z pověření STK ŠSČR - ŠK Spartak Ústí nad Labem, www.sachyusti.cz 

Ředitel soutěže: Pavel Chrz, 602 13 99 98, republika@sachyusti.cz 

Zástupce ředitele: Michal Mach, 732 636 825, republika@sachyusti.cz 

Hlavní rozhodčí: Josef Lácha, IA 

Právo účasti - RAPID: Čtyřčlenná družstva oddílů hrajících v sezóně 2017/2018 Extraligu, 1. 

či 2. ligu a 3 postupující družstva z krajských přeborů (dle pořadí či 

nominací STK KŠS). 

Žádosti o „Divoké karty“ do 3. 9. na adresu pořadatele (4 DK pořadatel, 8 DK STK ŠSČR). 

BLESK: Čtyřčlenná družstva oddílů ŠSČR - Open. 

V obou soutěžích: až 6členná soupiska, hráči se posouvají. 

Je povolen start jednoho cizince nebo jednoho hosta v sestavě družstva, 

pokud byl tento hráč na soupisce některého z družstev daného oddílu v 

praktickém šachu 2017/2018. 

Přihlášky: Na republika@sachyusti.cz do 7. 9. (soupisky do 10. 9., možné změnit na prez.). 

Včetně úhrady vkladu a ubytování na: 78-4621950277 / 0100, vs. PSČ klubu. 

Vklad: Do řádného termínu 7. 9.: 550 Kč za každou akci, 1.000 Kč za obě. 

Po termínu 700 Kč za každou akci, 1.400 Kč za obě (jen v případě kapacity). 

Cenový fond, každá soutěž zvlášť, (v tisících Kč): 8 - 5 - 3,5 - 2 - 1,5. 

Věcné ceny - tajné, losované, různé (předání pouze přítomným na zakončení). 

Předpis: Hraje se dle SŘ ŠSČR, pravidel FIDE pro rapid a bleskový šach a rozpisu. 

Rapid: 8 kol, 15 min + 5 s na tah Blesk: 15 kol, 3 min + 2 s na tah 

Čekací doba: Rapid 15 min Blesk 3 min 

Hodnocení: 1. Součet partiových bodů (skóre), 2. Počet zápasových bodů (3-1-0), 3. 

Buchholz (skóre) krácený o výsledek soupeře s nejnižším skóre, 4. Součet vyhraných partií, 

5. Výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu, 6. Los. 

Zápočet: Na LOK ČR (rapid) i FRL (rapid a blesk) 

Protesty: Projedná námitková komise, 200 Kč, vratný, pouze pokud bylo vyhověno. 

On-line šachovnice: Z předních stolů s přenosem i záznamem partií. Materiál nevozte. 

Ubytování se snídaní (švédské stoly) v hotelu Panorama. 

Sleva pro naši akci za hromadnou objednávku při platbě na účet. 

575 Kč/os z buňkách 2+2, 2+3, 3+3 se soc. zař + sprcha pro buňku. 

650 Kč/os v 2lůžk. pokojích se soc. zař. + sprcha pro pokoj. 

Jednolůžkový pokoj plus 200 Kč. Vše se hradí s přihláškou na účet klubu. 

Fitcentrum v hotelu: Bezplatně ubytovaným, za poplatek neubytovaným. 

Obědy v místě: Bez předchozí objednávky (hradí se v hotelové restauraci) 

  za 95 Kč, z lístku (3 možnosti jídel) plus polévka 25 Kč. 
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Časový plán 

Mistrovství ČR v bleskovém šachu 

sobota 15. 9. 

10:00 - 12:30 prezence 

13:00 - 13:15 zahájení 

13:30 - 16:10 1. - 9. kolo 

16:10 - 16:30 pauza 

16:30 - 18:30 10. - 15. kolo 

18:50 - 19:15 zakončení  

Pohár ČR v rapid šachu 

neděle 16. 9. 

07:30 - 08:30 prezence (možno též v sobotu 10:00-12:30 a 20:00-22:00) 

07:30 - 08:45 snídaně ubytovaných 

09:00 - 09:15 zahájení 

09:30 - 10:10 1. kolo 10:20 - 11:00 2. kolo 

11:10 - 11:50 3. kolo 12:00 - 12:40 4. kolo 

12:30 - 13:30 oběd v místě 

13:30 - 14:10 5. kolo 14:20 - 15:00 6. kolo 

15:10 - 15:50 7. kolo 16:00 - 16:40 8. kolo 

17:00 - 17:20 zakončení 

Informace, odkazy na startovní listiny, přenosy, výsledky: www.republika.sachyusti.cz 

V Ústí nad Labem 28. 8. 2018 

Jan Malec Pavel Chrz 

předseda STK ŠSČR předseda ŠK Spartak Ústí nad Labem 

 

Pořadatel dále zve na: 

4. ročník - Předsilvestrovský FIDE rapid turnaj a turnaj žáků do LOK 30. 12. 2018 

www.vanoce.sachyusti.cz 

6. ročník - Velikonoční FIDE Open Euroregion a turnaj žáků do LOK 18. - 21. 4. 2019 

www.velikonoce.sachyusti.cz 

27. ročník - Šachový festival 10 turnajů v rapid a bleskovém šachu 17. - 19. 5. 2019 

www.festival.sachyusti.cz 

42. ročník - Sportovně-šachový tábor žáků 

www.tabor.sachyusti.cz 

http://www.republika.sachyusti.cz/
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