
BOHNICKÉ ÚTERKY - PODZIMNÍ PŘEBOROVÝ 

TURNAJ 2017 

Termín konání: 3. října až 12. prosince 2017 

Místo konání: klubovna Šachového klubu Bohnice, ul. Na hranicích 674/18, Praha 8-Bohnice (1.p.) 

Hrací dny: úterky. Jedno kolo za týden, občas volný týden na dohrání nesehraných partií, například 

po 4. kole a po 8. kole. Dohrávky či předehrávky lze sehrát podle domluvy též ve středu a v pátek. 

Začátky budou v 18.00 hodin, konec do 22.00 hodin. Po domluvě mohou soupeři začít i v 17.30 

hodin. (Do 18 hodin je ale v klubovně plánován trénink s nováčky.)  Čekací doba je 60 minut. 

Losovací schůze: v úterý 3. října 2017 od 17.30 hodin. Po losování následuje od 18 hodin první kolo!  

Hrací tempo: 100 minut na 40 tahů + 15 minut do konce partie pro každého hráče. Hraje se 

podobným tempem, včetně závěru partie při druhé časové kontrole, jako v soutěžích družstev.   

Hrací systém: ve skupinách, nebo švýcarským systémem – podle počtu přihlášených. Přednostně 

chceme hrát ve skupinách, protože se v nich dají lépe dohrávat i předehrávat partie. 

Pořadí v turnaji bude vyhodnoceno podle bodu 5.2. Soutěžního řádu (body, SB, vzájemný zápas, lepší 

výsledek proti prvnímu atd., los; u švýcarského systému body, vzájemný zápas, Buchholz bez 

nejhoršího výsledku soupeře, Buchholz, SB, vícekrát černé, los). 

Zápočet na ELO ČR: Plánujeme, že výsledky první skupiny budou odeslány na ELO ČR.  U dalších 

skupin budou odeslány na ELO ČR jen v případě, že se na tom účastníci dohodnou.  

Přihlášky: do 1. října 2017, resp. co nejdříve u Milana Petrase -  osobně, telefonicky na č. 

737 264 887, 773 338 627, mailem: sachy.petras@post.cz. V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, 

aktuální ELO ČR, spojení (mail, telefon), a zda chcete hrát v turnaji se zápočtem na ELO ČR, nebo ve 

skupině bez zápočtu na ELO ČR, nebo zda je vám to jedno. 

Vklad do turnaje a finanční záruka:  Vklad do turnaje je 300 Kč a bude použit na úhradu poplatků za 

zápočet turnaje do ELO ČR a na ceny pro nejlepší hráče. Ženy a dívky, mládež narozená v roce 1999 a 

mladší a šachisté narození v r. 1952 a dříve platí vklad o 100 Kč nižší. Spolu s vkladem je třeba složit 

záruku ve výši 200 Kč, která se vrací při řádném dohrání turnaje. Za každou zaviněnou nesehranou 

partii se ze záruky strhává 100 Kč. 

Ceny budou stanoveny podle počtu přihlášených, nejpozději po prvním kole turnaje. Počítáme i 

s cenami ve výkonnostních kategoriích (ELO do …) a ve věkových kategoriích. 

Nejlépe umístěný hráč Šachového klubu Bohnice ve skupině se zápočtem do ELO ČR získává titul 

přeborníka Šachového klubu Bohnice na rok 2017. 

Hráči budou rozděleni do skupin podle výkonnosti, případně podle přání hrát turnaj se započtením 

turnaje do ELO, nebo bez započtení. Počet účastníků ve skupině je plánován na max. 10. Po rozdělení 

do skupin bude stanoven hrací plán s termíny jednotlivých kol. Nebude-li možno účastníky rozdělit do 

skupin, budeme hrát švýcarským systémem.  

Turnaj je přístupný i hráčům z jiných klubů. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.                                        Za pořadatele:   Milan Petras 

mailto:sachy.petras@post.cz

