
Pražský šachový svaz
pořádá

Přebor Prahy družstev mladších žáků 2017

Datum sobota 8.4.2017
Čas Prezentace                                  9:00 – 9:15

Začátek 1.kola        9:40
Vyhlášení výsledků                   15:30 

Místo Základní škola a mateřská škola Chodov
Květnového vítězství 57, Praha 4, 149 00

Spojení Metro „C“ – stanice „Opatov“ nebo autobusy do zastávky „Litochlebské
náměstí“ (125, 136, 177, 181, 213)

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 2005 a 
později, přičemž v sestavě musí být vždy alespoň jeden žák (žákyně) nar. 
roku 2008 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).

Soupiska Soupisku je nutné pořadateli poslat do 7.4.2017. 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).

Systém turnaje Švýcarský systém na 7 kol. Tempo: 2 x 20 minut na partii pro každého 
hráče. Není povinný zápis partie. Hraje se dle pravidel FIDE pro rapid 
šach.

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

Startovné 200kč na místě za družstvo. Každé družstvo obdrží potvrzení o platbě.
Postupy a ceny Vítez turnaje postupuje na Mistrovství ČR. Tři nejlepší družstva obdrží 

poháry, diplomy a medaile
Výsledky Na webu http://www.prazskysach.cz

Bude před turnajem možno sledovat průběžně přihlášená družstva, po 
turnaji výsledky.

Fotografie Budou do 24 hodin po skončení turnaje na webu
http://www.prazskysach.cz

Pořadatel Vojtěch Rut (605 130 609)
vojtech.rut@  prazskysach  .c  z
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