
Výkonný výbor Jihočeského šachového svazu 

Rozpis soutěží družstev řízených Jihočeským šachovým svazem 

1., 2. a 3. divize v sezóně 2020/2021 
 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel: Jihočeský šachový svaz, Skuherského 14, 370 04 České Budějovice; IČO 71189033, 

http://www.jcsach.cz/, organizační jednotka č. 13 Šachového svazu České republiky se sídlem 

Zátopkova 100, 16017 Praha 6; IČO 70965030. 

Řídící orgán: Sportovně-technická komise Jihočeského šachového svazu. 

Administrativní řízení skupin zabezpečují pověření vedoucí soutěží. 

Vedoucí soutěží:  

1. divize Hejda Martin, 724026797, m.hejda@seznam.cz, 

 Voršilská 753, 37006 České Budějovice  

2. divize Durchan Milan, 723730408, durchan@umbr.cas.cz, 

Bezdrevská 19, 37011 České Budějovice 

                               Petr Hostaša, 724 245 881, H.Petr@email.cz 

 Hanojská 2834 PSČ 390 05 Tábor 

3. divize Alexa  Jaroslav, 721 836 737, alexajar@volny.cz 

 Opařany 219 PSČ 391 61 

 Tejnor Pavel, 724 670 936, tejnorpa@atlas.cz 

 Písek Neklanova 374 PSČ 397 01  

Měsíček Josef, 603570216, mesicekj@volny.cz, 

Václava Volfa 27, 37005 České Budějovice 

 

Soutěže se vypisují na dobu říjen 2020 – duben 2021. Soutěže se řídí Pravidly FIDE, Soutěžním 

řádem ŠSČR a ostatními soutěžními dokumenty (čl. 2.1.) v platném znění. 

Právo účasti mají družstva, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky 

v minulém ročníku nebo do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže v souladu s pravidly 

obsazování soutěží. Družstvo, které se vzdává postupu, nebo oddíl, který nebude stavět některé 

své družstvo, má dle Soutěžního řádu ŠSČR (čl. 3.3.5.) povinnost tuto skutečnost oznámit STK 

JčŠS ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však do 31.srpna 2020 

Veškeré administrativní úkony se provádí elektronicky. Využívá se databáze na webu ŠSČR a 

kontaktů na přihlášce a na soupiskách. 

Přihlášky:  

Oddíl do soutěže přihlašuje družstva závaznou přihláškou v el. podobě (příloha č.1, čl. 3.3.3. 

Soutěžního řádu) odeslanou do 31. srpna 2020 na adresu: m.hejda@seznam.cz a  

durchan@umbr.cas.cz viz. Příloha č.1 Rozpisu 

Pokud STK JčŠS neobdrží přihlášku ve stanoveném termínu nebo obdrží přihlášku bez 

stanovených náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Oddíl musí učinit nápravu nejpozději 

do 4. září 2020 v opačném případě ztrácí právo účasti a STK osloví náhradníka (1., 2. divize). 

Přihláška do soutěže je důležitý dokument v případě právních sporů. 
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STK JčŠS na webu JčŠS zveřejní do 5. září 2020 seznam přihlášených družstev do jednotlivých 

divizí a jejich požadavky na řízený los. Dále zveřejní, který vedoucí bude mít na starost 

jednotlivé skupiny, kterému pak družstva zasílají soupisky.  

V přihlášce oddíl vyplní družstva, která přihlašuje, kontakty na vedoucí družstva a požadavek na 

řízený los včetně specifikace. STK JčŠS se bude snažit vyjít maximálně vstříc, ale není na to 

právní nárok.  

Losovací schůze  

STK JčŠS provede losování dne 12. září 2020 v Českých Budějovicích.  

Pokud některý oddíl/družstvo se chce účastnit losovací schůze bude mu to umožněno. Účast 

zástupců není povinná 

Pokud v jedné skupině je více družstev jednoho 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. 2020. 

Toto ustanovení neplatí pro 3. divizi. V odůvodněných případech mohou být přidělena losovací 

čísla i dalším družstvům. 

Soupiska  

Družstva - oddíl zašle soupisku vedoucímu skupiny a v kopii M. Hejdovi do 11. září 2020.    

Musí být v souladu se Soutěžním řádem ŠSČR, čl. 3.5. Hráči bez zaplacených členských 

příspěvků pro rok 2020 a hráč-host na soupisce bez povolení k hostování nebude moci nastoupit, 

dokud družstvo neodstraní nedostatek do termínu určeného vedoucími skupin. U cizinců je 

rozhodující datum schválení registrace cizince pro danou soutěž u Organizační komise ŠSČR. 

Soupiska je schválena zveřejněním "Úvodního zpravodaje" vedoucím soutěže 

Každý oddíl/družstvo zašle soupisku do losovací schůze elektronicky: 

Soupiska musí obsahovat: 

a) Přesný název družstva, označení soutěže pro kterou  je určena,  

b) pořadová čísla hráčů, jména, příjmení, rok narození, LOK hráčů, včetně FRL, označení hráčů, 

včetně povolení k hostování 

c) jména a kontakty na kapitány a zástupce, včetně mail. kontaktu, 

d) Hrací místnost - přesnou adresu 

Vklady 

Oddílům bude vystavena v říjnu 2020 faktura za startovné všech družstev v soutěžích: 

Faktura bude obsahovat tyto náležitosti: Startovné za družstva v 1.divizi, 2. divizi a 3. divizi, 

pokuty, slevy za družstva v 3.divizi 



Splatnost faktury: 30 dní. Nezaplacení faktury v termínu splatnosti se trestá - žádné družstvo 

oddílu nebude připuštěno do dalších soutěží KP družstev.  

Startovné    

Každé družstvo je povinno uhradit vklad do soutěže ve výši 

1. divize  1300 Kč/ družstvo 

2. divize  1300 Kč/ družstvo 

3. divize    500 Kč/ družstvo 

Náklady spojené s účastí v soutěži si hradí oddíly samy. (ve všech vkladech jsou již započítány 

poplatky dle přílohy D1 Ekonomické směrnice ŠSČR, čl. 2.8. ad a) a čl. 4.2 v případě 1. divize) 

Slevy: Družstva v 3.divizi složená z dětí a mládeže do 18 let, kde na soupisce je pouze jeden 

nebo 2 hráči starší 18 let (jako hrající doprovod) mají slevu 100 Kč ze základního vkladu.  

Právo účasti,  
V 1. lize nás bude reprezentovat oddíl QCC Č. Budějovice.  

V 2. lize jsou jihočeskými zástupci oddíly ŠACHklub Písek, Sokol Tábor, TJ Prachatice  

Právo účasti v 1. divizi mají družstva: 

sestupující z 2. ligy ČZ Strakonice 

loňští účastnící 1. divize

Slovan Jindřichův Hradec 

QCC České Budějovice B  

ŠS Bechyně 

DDM Písek B 

Sokol Tábor B 

ŠA VŠTE Č. Budějovice 

Spartak Sezimovo Ústí  

ŠACHklub Písek B  

ŠK Český Krumlov  

ČZ Strakonice B  

ŠACHklub Tábor 

                                             

Právo účasti ve 2. divizi mají družstva: 

loňští účastníci 2. divize   
VŠTE Č Budějovice B 

ČZ Strakonice C 

Sokol Tábor C 

Royal České Budějovice 

DDM Písek 

Spartak Kaplice 

Slovan Jindř. Hradec B 

Silon Sezimovo Ústí 

 

Spartak Soběslav 

VŠTE Č. Budějovice C 

QCC Č. Budějovice C 

QCC Č. Budějovice D 

ŠK Týn nad Vltavou 

Slavia České Budějovice 

Veselí nad Lužnicí,  

Blanský les 

Ve 3. divizi jsou oprávněna startovat všechna družstva z oddílů registrovaných v JčŠS. 

Registrací se rozumí uhrazení členských příspěvků JčŠS. 

 

Postupy a sestupy 

Vítěz 1. divize postupuje do 2. ligy. Družstva umístěná na 1. a 2. místě ve 2. divizi postupují do 

1. divize. Minimálně vítězové všech skupin 3. divize postupují do 2.divize.  

 



Z 1. a 2. divize sestupuje tolik družstev, aby při zachování práva postupu zůstal zachován počet 

družstev v soutěži - 1. divize 12 družstev, 2. divize 16 družstev. 

 

Technická ustanovení  
Předpis:  

Soutěže se řídí Pravidly FIDE, Soutěžním řádem ŠSČR, tímto Rozpisem soutěží, včetně jeho 

dodatků a pokynů vedoucích soutěží publikovaných oficiálně ve Zpravodajích. 

 

V 1. a 2. divizi startují 8-členná družstva, ve 3. divizi startují 5-členná družstva. 

 

V 1. divizi  hraje 12 družstev systémem každý s každým 

V 2.divizi  hraje 16 družstev ve 2 skupinách po 8, systémem každý s každým,  

  poté s nadstavbovou,  Losování nadstavby (Příloha č.2) 

V 3.divizi  se bude hrát ve skupinách max. po 10 družstvech.  

  Podle počtu přihlášených družstev se rozdělí družstva do 2 - 4 skupin.  

  O rozdělení družstev do skupin rozhodne STK JčŠS do 5. září 2020 

 

Tempo hry: 
V 1.a 2.a 3 divizi je stanoveno 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 

30 sekund na tah počínaje prvním tahem, za povinného použití digitálních hodin. Domácí 

družstvo je povinno umět nastavit a ovládat digitální hodiny, které při utkání používá, a dále pak 

mít k dispozici návod pro obsluhu používaných digitálních šachových hodin v českém jazyce, 

který bude při utkání rozhodčímu a kapitánům k dispozici. Za počáteční nastavení hodin před 

začátkem zápasu odpovídá domácí družstvo. Partie probíhá dle pravidel stanovených k tomuto 

tempu hry; s povinností zápisu v kterékoli fázi partie. 

 

Začátek utkání  
je stanoven ve všech soutěžích na 10:00 hod. V posledním kole tento začátek nelze změnit. 

Ostatní změny (předehrávky, změny začátku o více než 1 hodinu) musí být schváleny vedoucím 

soutěže. Čekací doba je 2 hodiny (Soutěžní řád, čl. 3.6.5.). 

 

Časový plán:   1. divize – dle přiloženého termínového kalendáře 

   2. divize – dle přiloženého termínového kalendáře 

   3. divize – dle přiloženého termínového kalendáře 

 

Termínový kalendáře 

 je přílohou tohoto Rozpisu, schválený STK JčŠS 

 

Přeložení zápasů 

Družstvo z nějakého důvodu (zdravotní, technické, reprezentační - musí být doloženo) může 

požádat o přeložení zápasu. Pokud termín bude po určeném termínu příslušného kola, musí to 

být oznámeno min. 1 měsíc předem (výjimečně později) vedoucímu soutěže a soupeř mu musí 

vyhovět s přeložením. Pokud se kapitáni nedohodnou písemně, termín stanoví vedoucí soutěže.  

Ostatní možnosti přeložení zápasu se řídí článkem 3.6.1 Soutěžního řádu. 

Mládežnické oddíly/družstva mají právo na přeložení jehož alespoň 4 hráči (z celé soupisky) se 

v hracím termínu účastní: M-Čech HD12-16 jednotlivců, MČR HD10-20 jednotlivců či Ligy 

mládeže, jako účastníci nebo doprovod.  

Předehrávání zápasů kola (mimo posledního kola) je umožněno, ale musí být informován 

vedoucí skupiny a kapitáni se musí dohodnout a potvrdit písemně mailem..   

 

Hlášení výsledů 

Zástupce domácího družstva je povinen po skončení zápasu nejpozději do 18:00 hod. nahlásit 

vedoucímu soutěže výsledek zápasu elektronickou poštou na mail adresu vedoucího soutěže s 

výsledky na všech šachovnicích, i s poznámkami uvedenými na Zápisu o utkání. Může se využít 

i forma ofocení zápisu o utkání a zaslání na MT vedoucímu.  



Zpravodaje a činnost vedoucích soutěží 
Vedoucí zveřejňuje výsledky na internetových stránkách www.jcsach.cz, příp. chess.cz, zasílá 

zpravodaje kapitánům či kontaktním osobám elektronickou poštou. Po skončení soutěže 

zpracovává závěrečnou zprávu a podklady pro zápočet na LOK. Povinnosti vedoucího soutěže se 

řídí Statutem vedoucího soutěže tak, jak ho deklaruje STK ŠSČR pro soutěže družstev pořádané 

ŠSČR. 

 

Zápočet výsledků 

Všechny soutěže budou započteny na LOK ČR k 5. 5. 2021. Kromě toho 1.a 2. divize bude 

zaslána dle podmínek FIDE na FRL.  

 

Námitky  
se řídí podle Odvolacího řádu ŠSČR. V průběhu soutěže se zasílají na adresu vedoucího 

příslušné soutěže, kopie předsedovi STK JčŠS. Poplatek ve výši 500 Kč se hradí na účet JčŠS u 

Oberbank AG, Č. Budějovice, č. účtu 7000018747/8040. Variabilní symbol je ZZYYY0004, kde 

ZZYYY je číslo oddílu dle databáze ŠSČR (příloha č. 3). V případě, že protest bude alespoň 

částečně oprávněný, vrací se poplatek v plné výši.  

 

Delegování na zápasy 

STK si vyhrazuje právo delegovat na některá utkání rozhodčí; delegovaného rozhodčího nelze 

odmítnout. V ostatních případech utkání řídí buď kapitán domácích nebo hráč (domácí či 

hostující) s kvalifikací rozhodčího, příp. s nejvyšší kvalifikací rozhodčího. Kromě toho STK má 

právo na náklady JŠS vyslat na utkání delegáta, který bude přítomen části nebo celému utkání a 

o jeho průběhu vypracuje Zápis delegáta. 

 

Pokuty 

Za porušení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, bude STK udělovat pokuty, 

jejichž vyrovnání je podmínkou účasti družstva v následujícím ročníku či odečtem bodů 

 

Výše pokut nejčastěji se vyskytujících závad se řídí následující tabulkou: 

 

 1. divize 2. divize 3. divize 

nesehrané utkání 1600 Kč 1600 Kč 500 Kč 

kontumovaná šachovnice 200 Kč* 200 Kč* 50 Kč 

pozdní hlášení výsledku 100 Kč 100 Kč 50 Kč 

opakovaná pozdní hlášení 200 Kč 200 Kč 100 Kč 
*u kontumované šachovnice se 

naásobí neobsazená 

1šachovnice 4x:2šach.-3,5: 

3šach.-3x:4šach-2,5:5šach-2x 

6šach.-1,5x              

   

 

STK je oprávněna udělit tresty a pokuty i za další přestupky (např. pokud hráč základní      

sestavy neodehraje alespoň dvě utkání apod., čl. 2.9.2. Soutěžního řádu). Pokuty navrhuje 

vedoucí soutěže, schvaluje STK JčŠS rozšířená o vedoucí soutěží.  

STK JčŠS plně akceptuje případné sankce ze strany vedoucích 1. a 2. ligy (rozšířené STK ŠSČR) 

vůči jihočeským klubům v případě nezaplacených pohledávek z předchozího ročníku soutěží 

družstev. 

Z pokut vybraných za kontumované zápasy či šachovnice náleží 90% oddílu reprezentovaného 

„poškozeným“ družstvem. Zbývajících 10 % pokuty, resp. celá pokuta v případě, že není zřejmé 

poškozené družstvo (pozdní hlášení výsledků), je příjmem JčŠS. 

http://www.jcsach.cz/
http://db.chess.cz/soutez.php
http://chess.cz/web/informace/komise/stk/dokumenty/statut_vedouciho_soutezi_druzstev.html
http://elo.miramal.com/
http://ratings.fide.com/
http://www.jcsach.cz/symboly.txt


Fair play. Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat zásady sportovní etiky, úcty a 

vstřícnosti k soupeři. Vedoucí soutěže může navrhnout VV JčŠS k vyhodnocení a případnému 

ocenění družstva i jednotlivce, kteří se významně zasloužili o hladký průběh soutěží v duchu 

fair-play 

Další informace 

Další způsob explicite popsaný patřičným vedoucím konkrétní soutěže. Pokud vedoucí soutěže 

obdrží dva a více výsledků jednoho zápasu, které se budou lišit v podstatných údajích a nebude 

na prvý pohled zřejmé, které z výsledků jsou správně uvedené; bude v případě zaslání dle 

čl.2.9.B. a C. považovat výsledek zápasu za nenahlášený.  

 

Pokud se v průběhu utkání vyskytnou problémy nebo dojde ke sporu, který je zaznamenán do 

Zápisu o utkání, je povinnost domácího družstva poslat zápis (včetně všech příloh) doporučeně 

první pracovní den po utkání vedoucímu soutěže. Podepsané zápisy v tomto případě vznikají ne 

dva, ale tři; jeden z nich se zasílá, další dva si ponechají kapitáni obou družstev pro příp. 

kontrolu řídícím orgánem. Každé družstvo archivuje zápisy o utkání tak, aby je v případě sporů 

mohlo předložit ke kontrole vedoucímu soutěže či (rozšířené) STK JčŠS. Rozšířenou STK se 

rozumí rozšíření o vedoucí soutěží a příp. přizvání komise rozhodčích 

 

Pokuty  
udělené v ročníku 2019-20 zveřejní STK JčŠS a budou účtovány společně se startovným na 

sezónu 2020-2021.  

 

Dodatky 

Doplnění soupisek. U soutěží řízených JčŠS platí, že u 1. a 2. divize není umožněno doplňovat 

soupisky. Výjimkou je 3. divize. V 3. divizi je pravomocí vedoucího soutěže povolit doplnění 

soupisky v průběhu celého roku, především s ohledem na propagaci šachu mezi mládeží, např. 

po Přeboru škol či příp. novými členy šachového svazu apod. 

 

Přílohy:  
 

č.1  Přihláška oddílu do divizí 

č.2 Los nadstavby 

č.3 Tiskopis soupisky 

 

       Martin Hejda 

       předseda STK JŠS 

       Srubec Voršilská 753 

       370 06 Č.Budějovice  

       tel. 724026797 
 m.hejda@seznam.cz 
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