
Přebor Prahy družstev mladších žáků 
2019 

Termín:  Sobota 6.4.2019, 9:10 – 17:00 

Místo: ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 8, 120 00 Praha 2 
MHD:  metro (stanice Muzeum nebo I.P.Pavlova), tramvaje (zastávka Štěpánská) 

Řídící orgán: Pražský šachový svaz, Komise mládeže,  web: http://prazskysach.cz 
Kontakt: Pavel Kopta, koptap@seznam.cz 

Pořadatel: Vojtěch Rut, vojtech.rut@prazskysach.cz, 605 130 609 

Právo účasti:  Družstva z oddílů registrovaných v ŠSČR v rámci Pražského šachového svazu a družstva 
škol nebo DDM (hrát mohou i neregistrovaní hráči). Družstva, za něž nastoupí 
neregistrovaní hráči, hrají bez nároku na postup do mistrovství ČR.  

Družstvo:  Startují 6-ti členná družstva žáků (žákyň) narozených v roce 2007 a později, přičemž 
v sestavě musí být vždy alespoň jeden žák (žákyně) nar. roku 2010 či později a alespoň 
jedna dívka. Nelze sloučit kategorie mladšího žáka a dívky na jednu šachovnici. Ke 
každému utkání smí nastoupit celkem maximálně 1 host nebo cizinec (tj. hráč na FIDE 
listině pod jinou federací než CZE, musí být registrován u ŠSČR).   

Přihlášky:  Do čtvrtka 4.4.2019 na adresu pořadatele (vojtech.rut@prazskysach.cz) a v kopii na 
předsedu KM (koptap@seznam.cz). 
Přihlášky budou přijímány do naplnění maximální kapacity 15 družstev. Pozdě přihlášená 
družstva nemusí být z organizačních důvodů do turnaje přijata.  

Soupiska:   Soupisku je nutné pořadateli poslat do 4.4.2018. Musí obsahovat název družstva a 
oddílu, označení soutěže, kapitána družstva a seznam členů družstva s datem narození, 
ELO koeficientem a označením, zda jde o dívku (D), mladšího hráče (M), hosta (H) či 
cizince (C). Pro zajištění bezproblémového začátku turnaje budou změny na soupiskách 
přijímány pouze do pátku 5.4. 23:00. 

Časový průběh 
turnaje: 

Prezence: 9:10 – 9:30  
1.-4. kolo: 9:45 – 12:45 
5.-7. kolo: 13:45 – 16:15 
Vyhlášení výsledků: 16:30 

Hrací systém:   Švýcarský systém 7 kol, se zápočtem na Rapid LOK  

Hrací tempo:   2 x 20 minut + 5s/tah na partii  

Startovné:    200,-Kč na místě za družstvo  

Hrací materiál:  Zajistí pořadatel. 

Hodnocení: O pořadí rozhodují zápasové body (3,1,0). Při stejném počtů bodů je druhým pomocným 
hodnocením střední Buchholz ze zápasových bodů, dále Buchholz ze zápasových bodů, 
počet partiových bodů, vzájemný zápas a los.   

Postupy a ceny:  Tři nejlepší družstva postupují na Mistrovství ČR (Třešť 14.-16.6. 2019). Zároveň obdrží 
poháry, diplomy a medaile.  

Výsledky:  Na webu http://www.prazskysach.cz bude před turnajem možno sledovat průběžně 
přihlášená družstva a po turnaji výsledky.   

Informace o finále ČR: https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mcr-druzstev-ml-zaku/ 

GDPR:                         Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let - zákonný zástupce) dává souhlas se 
zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků.  Taktéž 
dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a 
jejich sponzorů. 

 
 Pavel Kopta Vojtěch Rut  
předseda KM PŠS pořadatel soutěže  
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