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Šachový svaz Plzeňského kraje 

Rozpis soutěží družstev 

Krajské a regionální přebory - ročník 2011/2012 1 

1 Adresář vedoucích soutěží, kontakty 
KP I, RP PM I, RP TC 

Ing. Hynek Šperl, Rooseveltova 777, 349 01 Stříbro, 

e-mail: hsperl@email.cz , mobil: 605 523 069 
 

KP II, RP PM II 
Jana Šilhavá, Jabloňová 156, 301 00 Plzeň – Radobyčice, 

e-mail: janasilhava@seznam.cz , mobil: 723 749 337 

 

RP KT 

Zdeněk Hanzlík, Plánická 196/1, 339 01 Klatovy, 

e-mail: zd.hanzlik@gmail.com , mobil: 777 984 832 

 

STK - adresa pro p řihlášky do sout ěží, připomínky, námitky  

Ing. Hynek Šperl, Rooseveltova 777, 349 01 Stříbro, 

e-mail: hsperl@email.cz , mobil: 605 523 069 
 

Sekretariát ŠSPK - adresa pro odvolání k VV ŠSPK  

Šachový svaz Plzeňského kraje, Kralovická 1464/69, 323 00 Plzeň - Bolevec, 

e-mail: mira@sunek.cz , mobil: 603 444 875 

 

Registrace, p řestupy  

Jitka Kniezková, Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV, šachy, P.O.Box 100, 709 00 Ostrava 9, 

e-mail: mssvaz@volny.cz , tel: 596 622 707 
 

Zpracovatel LOK ČR a podklad ů pro ELO FIDE (FRL)  

Ing. Martin Šmajzr, Polní 1339, 562 06 Ústí nad Orlicí 6, 

e-mail: smajzr@email.cz , mobil: 605 158 028 
 

                                                 
1Dále v textu: rozpis - rozpis soutěží družstev, soutěže - soutěže družstev, KP – krajský přebor, RP – regionální přebor 
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2 Termínový kalendář 
 

Kolo KP I, RP I KP II, RP II 

Losování soutěží 18.09.2011 18.09.2011 

01. 02.10.2011 09.10.2011 

02. 30.10.2011 06.11.2011 

03. 13.11.2011 20.11.2011 

04. 27.11.2011 04.12.2011 

05. 11.12.2011 08.01.2012 

06. 15.01.2012 22.01.2012 

07. 29.01.2012 05.02.2012 

08. 12.02.2012 19.02.2012 

09. 26.02.2012 04.03.2012 

10. 18.03.2012 25.03.2012 

11. 01.04.2012 22.04.2012 

3 Všeobecná ustanovení 
3.1 Pořadatelem soutěží je Šachový svaz Plzeňského kraje, Kralovická 1464/69, 323 00 Plzeň - Bolevec 

(www.chess.cz/kraje/sspk). 

3.2 Řídícím orgánem (ŘO) je Sportovně technická komise ŠSPK (STK). Administrativní řízení jednotlivých soutěží 
(přeborů) zabezpečují pověření vedoucí soutěží. 

3.3 Soutěže jsou organizovány v souladu s legislativou ŠSČR, zejména Pravidly FIDE a Soutěžním řádem, platnou 
k datu schválení tohoto rozpisu (viz čl. 7.2). Dojde-li následně ke změně Pravidel FIDE, Soutěžního řádu nebo 
Sportovního kalendáře, provedené a zveřejněné ještě před losováním soutěží (viz čl. 3.9), rozhodne ŘO o 
případné změně rozpisu. Všichni účastníci soutěží jsou povinni řídit se uvedenými dokumenty, tímto rozpisem a 
jeho dodatky, jakož i pokyny vedoucího soutěže. 

3.4 Soutěže se hrají systémem každý s každým jednokolově. Maximální počet družstev v jedné skupině je dvanáct. 
Při vyšším počtu oprávněných přihlášených družstev rozhodne STK o dalším uspořádání. Při počtu družstev ve 
skupině menším než sedm se může hrát systémem každý s každým dvoukolově (se střídáním místa utkání 
doma - venku) dle výsledku hlasování zástupců družstev na losování soutěží. 

3.5 V souladu s čl. 5.3.3. Soutěžního řádu (SŘ) rozhoduje postupně o pořadí družstev  v soutěži:  

a) počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2. SŘ), 

b) součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1. SŘ), 

c) výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná, 

d) výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v pořadí, 

e) los. 

3.6 Právo účasti mají družstva oddílů, která se do příslušné soutěže kvalifikovala svými výsledky v minulém ročníku 
nebo do ní byla zařazena řídícím orgánem soutěže v souladu s pravidly o obsazování soutěží. Přehled 
oprávněných družstev je přílohou tohoto rozpisu (Příloha č. 1). 

3.7 Oddíl přihlásí své družstvo do soutěže přihláškou  odeslanou e-mailem na výše uvedenou adresu STK 
nejpozději do 20.07.2011  (přihláška do KP), resp. 15.08.2011 (přihláška do RP). Přihláška musí být doložena 
potvrzením o zaplacení startovného (viz čl. 3.18, 3.19), a dále pokut (Příloha č. 2) popř. dalších závazků vůči 
ŠSČR nebo ŠSPK. 

Přihláška musí především obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.3.3. Soutěžního řádu, tj.: přesný název 
družstva (viz http://db.chess.cz), označení soutěže, pro kterou je přihláška určena, kontaktní adresu pro 
korespondenci (včetně telefonického a e-mailového spojení), podpis. 

Obdržení p řihlášky bude odesílateli potvrzeno e-mailem.  
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Pokud STK neobdrží písemnou přihlášku ve stanoveném termínu, resp. obdrží přihlášku bez stanovených 
náležitostí, vyzve oddíl neprodleně k nápravě. Oddíl tak musí učinit nejpozději do 31.07.2011 (přihláška do KP), 
resp. 31.08.2011 (přihláška do RP). V opačném případě ztrácí právo účasti v soutěži a vedoucí soutěže osloví 
náhradníka. 

3.8 Podle čl. 3.3.5. Soutěžního řádu má oddíl právo přihlásit družstvo do nižší soutěže, a to do 14 dní po obdržení 
tohoto rozpisu (společně s oznámením řídícímu orgánu soutěže, do které se hodlá přihlásit). Pokud tak učiní 
později, nemusí být družstvo do nižší soutěže přijato a takovéto oznámení by bylo chápáno jako vystoupení ze 
soutěže s pozváním náhradníka na uvolněné místo v soutěži! 

3.9 Losování  sout ěží proběhne dne 18.09.2011. O přesném místu i času jejího konání bude STK družstva 
informovat prostřednictvím pozvánky, kterou odešle nejpozději do 31.08.2011. Účast na losování není povinná. 
Zástupce družstva je povinen nejpozději do začátku losování soutěží předat soupisku družstva vedoucímu 
soutěže, popř. předsedovi STK. Preferováno je zaslání soupisky e-mailem vedoucímu soutěže, a to nejpozději 
do 20:00 hodin večer před termínem losování soutěží. 

3.10 Soupiska  musí obsahovat všechny náležitosti dle čl. 3.5. Soutěžního řádu (stručně alespoň ty základní: název 
družstva, označení soutěže, pořadová čísla, příjmení, jména a datum narození hráčů, označení host (H), 
cizinec (C) a volný hráč (V) u hráčů této kategorie, jméno, adresu, e-mail a telefon kapitána družstva, jméno, 
adresu, e-mail a telefon zástupce kapitána družstva, adresu hrací místnosti, souhlas mateřského oddílu 
s hostováním, nejvýše 20 hráčů na soupisce). Na soupiskách uveďte ELO FIDE k 01.09.2011 a ELO ČR k 
05.09.2011 (popř. výkonnostní třídu) včetně identifikačních čísel hráčů. 

3.11 Počet hráčů v družstvu  v KP je osm , počet hráčů ve všech ostatních  družstvech  je pět. 

3.12 V KP je povolen start pouze aktivních nebo individu álních členů ŠSČR a cizinc ů, v RP je povolen start 
registrovaných členů ŠSČR, cizinc ů i neregistrovaných hrá čů (viz Registrační a přestupní řád (RPŘ), čl. 1., 
2., 3., 5.: aktivní člen – člen ŠSČR, který je v příslušném kalendářním roce svým šachovým oddílem registrován 
v ŠSČR a má zaplacené členské příspěvky ŠSČR a KŠS; individuální člen – člen registrovaný přímo u 
Šachového svazu České republiky bez členství v žádném šachovém oddíle ŠSČR.; cizinec – hráč, který je na 
FRL uveden pod jinou federací než CZE a splňuje podmínky RPŘ; registrovaný člen – člen registrovaný u 
ŠSČR; člen – fyzická osoba sdružená v ŠSČR prostřednictvím šachového oddílu nebo registrovaná 
individuálně; neregistrovaný hráč – účastník respektive účastnice soutěže dle tohoto rozpisu, nesplňující 
definici člena dle RPŘ). 

3.13 Vedoucí soutěže provede v týdnu po losování soutěží kontrolu soupisek  a vyzve oddíly neprodleně 
k odstranění nalezených závad (viz čl. 3.10, 3.12) do jím stanoveného termínu. Tento termín musí předcházet 
termínu vydání úvodní zprávy. 

3.14 Vedoucí soutěže vyškrtne před vydáním úvodní zprávy ze soupisky všechny hráče nesplňující náležitosti dle čl. 
3.12 a hráče bez povolení k hostování. 

3.15 Dopln ění soupisky : „Soupisky je možné doplňovat pouze 1x v průběhu soutěže nejpozději do 30. 11. 
kalendářního roku, na libovolné místo v soupisce; nejvýše však do počtu volných míst na soupisce. Hráče ze 
soupisky po schválení ŘO není možné škrtat. Změněná soupiska potvrzená ŘO je platná od 1.1. následujícího 
roku. V soutěžích řízených KŠS a v soutěžích mládeže může být rozpisem soutěže povoleno doplňování 
soupisek v průběhu celé sezóny.“ (čl. 3.5.5. Soutěžního řádu). V nejnižších soutěžích (RP PM II, RP KT, RP 
TC) lze doplňovat neregistrované hráče (viz čl. 3.12) na soupisku kdykoliv během soutěže s možností startu 
těchto hráčů od kola následujícího po jejich zveřejnění ve zpravodaji. Doplnění soupisky se oznamuje e-mailem 
vedoucímu soutěže a předsedovi STK. 

3.16 Pokud v jedné soutěži 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 31.12.2011. V odůvodněných případech mohou být 
čísla přímo přidělena i dalším družstvům. 

3.17 Družstvo, jehož alespoň tři hráči základní sestavy plní v řádném termínu utkání reprezentační povinnosti, nebo 
startují na vrcholné mistrovské soutěži ŠSČR, nebo v kvalifikační soutěži o jeden stupeň nižší, a to ve všech 
kategoriích, má právo požádat o změnu termínu zápasu. Musí tak však učinit na losování soutěže nebo 
nejpozději dva měsíce předem. 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 dva měsíce. Každá taková žádost bude posouzena individuálně po konzultaci s 
družstvem soupeře. Do počtu tří hráčů se započítávají pouze hráči těchto vrcholných soutěží, nikoliv hráči v 
doprovodných soutěžích, trenéři apod. 
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3.18 Náklady spojené s účastí v soutěži si účastníci hradí sami. Všechny platby  se hradí na účet ŠSPK  u 
Raiffeisenbank a.s., Bedřicha Smetany 11, 301 00 Plzeň, číslo účtu 6418188001/5500. Doklad o provedené 
platbě je nutno přiložit k přihlášce do soutěže. Postačujícím dokladem o platbě je kopie bankovního výpisu 
nebo kopie dokladu o zaplacení. U bezhotovostních převodů je možno alternativně písemně uvést v přihlášce 
základní platební data, tj. výši platby, datum platby, číslo účtu plátce a variabilní symbol. 

a) startovné  

variabilní symbol: 35ZZYYY13 , 

b) pokuty 

variabilní symbol: 35ZZYYY31 , 

(kde ZZYYY je číslo oddílu - viz http://db.chess.cz/oddil.php). 

3.19 Každé družstvo je povinno uhradit startovné  (skládající se z vkladu do soutěže, poplatku za soutěž (zápočtu 
na LOK), poplatku za zápočet na ELO listinu FIDE (týká se pouze KP I) – dle Ekonomické směrnice, příloha 
D1, čl. 2.7. 1), 2.8. a), 4.2.) ve výši: 

a) KP I   1000 (825) Kč 

b) KP II   750 (575) Kč 

c) RP    400 (300) Kč 

Na snížené startovné (čísla v závorkách, kde je započtena sleva ve výši poloviny základní sazby vkladu do 
soutěží vypsaných tímto rozpisem) mají nárok: 

1) družstva oddílů dle bodu 1) a) až d) čl. 2.7 přílohy D1) Ekonomické směrnice ŠSČR 

2) družstva, jejichž oddíly pracují s mládeží ve smyslu usnesení Výroční konference ŠSPK ze dne 2. února 
2008 (bod 8). 

3.20 Námitky  ve smyslu článku 2. Odvolacího řádu ŠSČR se podávají k STK a zasílají na výše uvedenou adresu. 
Poplatek dle Odvolacího řádu a Ekonomické směrnice se platí na účet, uvedený v čl. 3.18 tohoto rozpisu. 

3.21 Odvolání  ve smyslu článku 3. Odvolacího řádu ŠSČR se podává k VV ŠSPK a zasílá sekretariátu ŠSPK. 
Poplatek dle Odvolacího řádu a Ekonomické směrnice se platí na účet, uvedený v čl. 3.18. tohoto rozpisu. 

4 Postupy a sestupy 
4.1 Dle čl. 3.4.2., 3.4.3. Soutěžního řádu. 

4.2 Postupy : vítěz postupuje do vyšší soutěže. 

4.3 Sestupy : (mimo nejnižší soutěže) poslední družstvo a případně další v návaznosti na počty sestupujících / 
postupujících z vyšších / nižších soutěží. 

5 Technická ustanovení 
5.1 Tempo hry v KP I  je stanoveno na 90 minut na 40 tah ů + 30 minut do konce partie s p řidáváním 30 

sekund na každý provedený tah od za čátku partie  pro každého hráče. Tempo hry v KP II a v RP  je 
stanoveno na 2 hodiny na 40 tah ů + 1 hodina do konce partie .  

5.2 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 k dispozici. Za počáteční nastavení hodin před začátkem zápasu odpovídá domácí družstvo. 

5.3 Začátek utkání  je stanoven na 10:00 hodin  (v RP TC na 09:00 hodin ). Po projednání na losování soutěží má 
vedoucí soutěže právo stanovit jiný začátek utkání s respektováním práva hostujícího družstva dle čl. 3.6.1. 
Soutěžního řádu. Začátek utkání posledního kola je ve všech soutěžích v 10:00 hodin. Na případných změnách 
termínu nebo začátku utkání se zástupci družstev mohou dohodnout na losování soutěží. Je přípustné 
dohodnout se pouze na předehrání utkání, nikoliv na dohrávce v pozdějším termínu. Všechny změny zveřejní 
vedoucí soutěže v úvodní zprávě. Změny termínu, času a místa utkání v pr ůběhu sout ěže jsou možné po 
dohod ě kapitán ů obou družstev a se souhlasem vedoucího sout ěže. V případě závažných okolností je 
STK oprávněna provést v časovém plánu změny. Čekací doba u sout ěží družstev je 120 minut za podmínek 
uvedených v Sout ěžním řádu - čl. 3.6.5. a články následující. 

5.4 Nebyl-li na utkání rozhod čí delegován komisí rozhodčích ŠSPK, stává se náhradním rozhodčím kapitán 
domácího družstva, pokud se na osobě náhradního rozhodčího nedohodnou kapitáni obou družstev jinak. 
Povinnosti a práva rozhodčího upravuje čl. 2.5. Soutěžního řádu, zejména čl. 2.5.2., 2.5.3. a 2.5.6. 
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5.5 Zástupce domácího družstva je povinen  neprodleně po skončení utkání, nejpozd ěji  však do 18. hodiny  
hracího dne , sdělit  výsledek utkání  včetně jména rozhodčího a výsledků na jednotlivých šachovnicích 
vedoucímu sout ěže, eventuálně ho upozornit na další informace zapsané v zápise o utkání, který je pak 
domácí družstvo povinno následně do 48 hodin po utkání odeslat vedoucímu soutěže e-mailem. Vedoucí 
sout ěže je povinen  neprodleně po obdržení výsledků, nejpozd ěji  však do 22:00 hodin hracího dne , umístit 
na internetové stránky ŠS ČR (http://db.chess.cz/soutez.php) a též na http://chess-results.com výsledky 
sehraných utkání v četně výsledk ů jednotlivc ů a rozeslat zpravodaj . Možný formát zasílání výsledk ů 
formou SMS bude uveden v úvodní zpráv ě. 

5.6 Družstva  jsou povinna  archivovat  veškerou papírovou dokumentaci  (originály zápisů o utkáních) z ročníku 
2011/2012 do 30.09.2012 . Vedoucí soutěže, případně předseda STK, je oprávněn si tuto dokumentaci vyžádat, 
včetně podrobných informací o průběhu utkání. Družstva jsou povinna odeslat dokumenty do tří pracovních dnů 
po obdržení výzvy. Je-li třeba k obstarání těchto dokladů delší doby, má družstvo právo požádat o prodloužení 
této lhůty, nejvýše však o další čtyři pracovní dny. 

5.7 Vedoucí soutěže bude družstvu zasílat zpravodaje, bulletiny a další dokumenty (pokud to nevylučuje jejich 
povaha) pouze elektronickou poštou na adresu určenou družstvem (viz čl. 3.10). 

5.8 Vedoucí soutěže vydává číslovaný zpravodaj  se všemi výsledky družstev na jednotlivých šachovnicích a 
dalšími pro družstva závaznými informacemi. Kapitáni jej překontrolují (sestavu družstva a výsledky na 
jednotlivých šachovnicích) a případné chyby reklamují ihned u vedoucího soutěže. 

5.9 STK je oprávněna bez předchozího upozornění vyslat na vybraná utkání svého delegáta. Delegátem utkání 
může být člen ŠSČR starší 18 let určený řídícím orgánem soutěže. Vyslání delegáta na utkání může navrhnout 
družstvo hrající příslušnou soutěž nebo sám vedoucí soutěže. Náklady spojené s účastí delegáta na utkání 
hradí řídící orgán soutěže. 

5.10 Za porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména Soutěžního řádu, rozpisu 
soutěže, dodatku rozpisu nebo pokynů vydaných vedoucím soutěže jsou v souladu s ustanoveními 2.9., 3.5.6. 
a 5.3.4. Soutěžního řádu stanoveny pokuty. Pokuta je závazkem oddílu, jehož je družstvo součástí, vůči ŠSPK 
a bez jejího zaplacení nebude do soutěží řízených ŠSPK přijato žádné družstvo příslušného oddílu. Pokuta 
musí být zaplacena nejpozději do termínu podání přihlášek do dalšího ročníku soutěží. 

6 Pokuty 
6.1 Družstvo, hrající KP, které se během soutěže bez důvodu zaviněného vyšší mocí nedostaví k utkání, bude 

kontumováno a pokutováno částkou 1000,- Kč. Část z vybrané pokuty může ŠSPK zaslat oddílu, jehož 
družstvo se k utkání řádně dostavilo. Tato náhrada je stanovena na částku 500,- Kč pro hostující družstvo a 
300,- Kč pro domácí družstvo. 

6.2 Družstvo, hrající RP, které se během soutěže bez důvodu zaviněného vyšší mocí nedostaví k utkání, bude 
kontumováno a pokutováno částkou 500,- Kč. Část z vybrané pokuty může ŠSPK zaslat oddílu, jehož družstvo 
se k utkání řádně dostavilo. Tato náhrada je stanovena na částku 200,- Kč pro hostující družstvo a 100,- Kč pro 
domácí družstvo. 

6.3 Při opakovaném utkání, ke kterému došlo z omluvitelného důvodu na straně jednoho z družstev, může řídící 
orgán 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 Za manipulaci se soupiskou, za kterou je považováno zejména to, že hráč jako člen základní sestavy družstva 
nesehraje v průběhu celé soutěže bez závažného důvodu předepsaný počet partií podle Soutěžního řádu (čl. 
3.5.6.), bude družstvo pokutováno za každého takového hráče částkou 500,- Kč za každou partii chybějící do 
stanoveného limitu. Při podezření na zjevnou manipulaci se soupiskou může dát STK podnět k zahájení 
disciplinárního řízení. 

6.5 Za neobsazení šachovnice bude družstvo, hrající KP, pokutováno částkou 50,- Kč za každou takovou 
šachovnici. Za kontumaci šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostaví, bude družstvo 
pokutováno částkou 100,- Kč za každou takovou kontumaci, pokud nedostavení se hráče k partii nebylo 
zaviněno vyšší mocí. V tomto případě může dát STK podnět k zahájení disciplinárního řízení. 

6.6 Pokud bude součet počtu neobsazených šachovnic a počtu kontumovaných šachovnic, kdy se hráč napsaný v 
sestavě k partii nedostaví, větší než čtyři (počítáno za celou soutěž), bude družstvo, hrající RP, pokutováno 
částkou: 

a) 50,- Kč za každou neobsazenou šachovnici 

b) 100 Kč za každou kontumaci šachovnice, kdy se hráč napsaný v sestavě k partii nedostaví, pokud 
nedostavení se hráče k partii nebylo zaviněno vyšší mocí. 

V tomto případě může dát STK podnět k zahájení disciplinárního řízení. 
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6.7 Za ve stanoveném termínu nenahlášený výsledek utkání (čl. 5.5) bude družstvo pokutováno částkou 100,- Kč 
za každý takový případ. Pokud některé družstvo ani po urgenci ze strany vedoucího soutěže nesplní 
opakovaně svou povinnost hlášení výsledků, má vedoucí soutěže právo družstvu udělit další pokutu ve výši 
200,- Kč za každý takový přestupek. 

6.8 Vedoucí soutěže v případě porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů ŠSČR, zejména 
Soutěžního řádu a rozpisu soutěže, navrhuje udělení pokut. Pokuty schvaluje schůze STK po skončení soutěží. 
STK může na základě vyjádření družstva k dané pokutě takto navrženou pokutu schválit, snížit, případně i 
zcela prominout. Toto vyjádření je družstvo povinno zaslat nejpozději do 14 dnů po vydání závěrečné zprávy 
dané soutěže. Při pozdním zaslání nebude na toto vyjádření brán zřetel. 

7 Další ustanovení 
7.1 Všechny soutěže se hrají a budou souhrnně započteny s ELO ČR (LOK ČR) platným k 05.09.2011, KP I pak 

s ELO FIDE (FRL) platným k 01.09.2011. Vedoucí soutěží zašlou výsledky k zápočtu na LOK ČR, popř. na 
FRL, v předepsané formě (datový soubor Swiss-Manageru) zpracovateli LOK ČR a předsedovi STK současně 
s vydáním závěrečné zprávy (do 7 dnů po skončení soutěže). 

7.2 Tento rozpis byl schválen VV ŠSPK dne 13.06.2011, změna (vedoucí RP KT) hlasováním per rollam dne 
28.08.2011. 

Ing. Hynek Šperl, předseda VV ŠSPK 

 

Přílohy:  

č.1 - Zařazení družstev do soutěží 

č.2 - Přehled udělených pokut v soutěžním ročníku 2010/2011 
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Příloha č. 1. Zařazení družstev do soutěží 

Struktura: 

   KP I 12    
          
   KP II 12    
              

RP KT I 7  RP PM I 12  RP TC I 3 
              

RP KT II  0  RP PM II 10  RP TC II  0 

 

 

KP I  KP II  RP PM I  RP PM II  RP KT  RP TC 
HeřNýř A  Klatovy B  Dvorec A  Líně E  Staňkov  Planá 
Líně B  Kšice A  Košutka C  Rokycany  Horšovský Týn  Kšice B 
ZČE Plzeň A  Klatovy C  Košutka D  HeřNýř E  Postřekov A  ? 
Tachov A  Košutka B  Líně F  Košutka E  Červené Poříčí   
Loko Plzeň A  Loko Plzeň B  Loko Plzeň C  Loko Plzeň D  Domažlice C   
Líně C  HeřNýř B  Union Plzeň  Dvorec C  Klatovy D   
Kozolupy B  Kdyně  ZČE Plzeň D  Plzeň - Letná C  Klatovy E   
Plzeň 1 B  Líně D  ZČE Plzeň C  Plzeň 1 C     
Košutka A  ZČE Plzeň B  HeřNýř C  Líně G     
Plzeň - Letná B  Přeštice B  HeřNýř D  Košutka F     
Domažlice B   Postřekov B  Dvorec B       
Přeštice A  Tachov B  Přeštice C      snížené startovné 

 



ŠSPK_rozpis_soutěží_2011-12.doc Strana 8/9 19.06.2011 (29.08.2011) 

Příloha č. 2. Přehled udělených pokut v soutěžním ročníku 
2010/2011 

 

a) KP I  

1. Sokol Domažlice B 

 100 Kč za nedostavení se hráče v sestavě k partii – 4. kolo, utkání Sokol Domažlice B - 
Šachový klub Líně C, 3. šach., Kuča Tomáš 

 100 Kč za nedostavení se hráče v sestavě k partii – 9. kolo, utkání Sokol Plzeň - Letná B - 
Sokol Domažlice B, 1. šach., Tochor Zdeněk 

2. Košutka A 

 100 Kč za nedostavení se hráče v sestavě k partii – 6. kolo, utkání Šakal Kozolupy B - 
Košutka A, 3. šach., Kadeřávek Jan 

3. Sokol Plzeň 1 B 

 100 Kč za nedostavení se hráče sestavy k partii – 7. kolo, utkání ŠK Tachov - Sokol Plzeň 
1 B, 1. šach., Šimůnek Filip 

 50 Kč za neobsazenou šachovnici – 8. kolo, utkání Šachklub Sokol Klatovy A - Sokol 
Plzeň 1 B, 8. šach. 

 50 Kč za neobsazenou šachovnici – 10. kolo, utkání Šachklub Sokol Klatovy B - Sokol 
Plzeň 1 B, 8. šach. 

4. Šachklub Sokol Klatovy A 

 50 Kč za neobsazenou šachovnici – 10. kolo, utkání Šachklub Sokol Klatovy A - Šakal 
Kozolupy B, 8. šach. 

 50 Kč za neobsazenou šachovnici – 11. kolo, utkání TJ Dynamo ZČE Plzeň - Šachklub 
Sokol Klatovy A, 8. šach. 

5. Šachový klub Líně B 

 100 Kč za nedostavení se hráče sestavy k partii – 10. kolo, utkání Šachový klub Líně B - 
Košutka A, 7. šach., Fastová Karolína 

6. Loko Plzeň A 

 1000 Kč za neodehrání předepsaného počtu partií, 5. šach., Skála Zdeněk ml. (0 partií) 

7. Šakal Kozolupy B 

 500 Kč za neodehrání předepsaného počtu partií, 4. šach., Chmelík David (1 partie) 

b) KP II 

1. Slavoj Dvorec A 

 100 Kč za nedostavení se hráče sestavy k partii – 1. kolo, utkání SŠK HeřNýř B - Slavoj 
Dvorec A, 3. šach., Kovář Jiří 

2. TJ Staňkov A 

 50 Kč za neobsazenou šachovnici – 2. kolo, utkání TJ Staňkov A - Kšice A, 7. šach. 

 50 Kč za neobsazenou šachovnici – 2. kolo, utkání TJ Staňkov A - Kšice A, 8. šach. 

 100 Kč za nedostavení se hráče sestavy k partii – 10. kolo, utkání Loko Plzeň B - TJ 
Staňkov A, 2. šach., Kaas Jaroslav ml. 



ŠSPK_rozpis_soutěží_2011-12.doc Strana 9/9 19.06.2011 (29.08.2011) 

 50 Kč za neobsazenou šachovnici – 10. kolo, utkání Loko Plzeň B - TJ Staňkov A, 7. 
šach. 

 50 Kč za neobsazenou šachovnici – 10. kolo, utkání Loko Plzeň B - TJ Staňkov A, 8. 
šach. 

 100 Kč za nedostavení se hráče sestavy k partii – 11. kolo, utkání TJ Staňkov A - TJ 
Košutka Plzeň C, 6. šach., Šafanda Josef 

 100 Kč za nedostavení se hráče sestavy k partii – 11. kolo, utkání TJ Staňkov A - TJ 
Košutka Plzeň C, 7. šach., Souček Jiří 

3. ŠK Líně D 

 100 Kč za nedostavení se hráče sestavy k partii – 7. kolo, utkání ŠK Líně D - SŠK 
HeřNýř B, 1. šach., Maleček Jiří 

4. Šachklub Sokol Klatovy C 

 100 Kč za nedostavení se hráče sestavy k partii – 10. kolo, utkání TJ Dynamo ZČE Plzeň 
B - Šachklub Sokol Klatovy C, 8. šach., Macner Jan 

c) RP KT 

bez pokut 

d) RP PM I 

bez pokut 

e) RP PM II 

bez pokut 

f) RP TC 

bez pokut 

 

Schváleno STK ŠSPK hlasováním per rollam dne 05.05.2011. 

Ing. Hynek Šperl 

 

Proti uděleným pokutám je možné se odvolat dle Odvolacího řádu k VV ŠSPK. 


