
Pankrác online seriál 2021 
 

 

Šachový oddíl TJ Pankrác pořádá seriál deseti online turnajů v bleskovém šachu a v rapid šachu

   

Místo :   Pankrac Chess Club v online herně ChessBase 

 https://play.chessbase.com/en/Play?room=Pankrac%20Chess%20Club 

 

Startovné : 0 

 

Hrací systém : Vždy podle počtu hráčů v turnaji každý s každým nebo švýcarský  na  9-11 

kol  

 

Tempo hry : 3 min + 2 vteřiny pro bleskový šach a 12 min + 7 vteřin pro rapid 

 

Kriteria pro určení 

pořadí v turnaji : 1. počet bodů, 2.SB nebo Buchholz   

 

Kriteria pro určení 

pořadí v seriálu : Součet šesti nejlepších umístění v jednotlivých turnajích. Umístění v rapid 

turnajích jsou bonifikována vynásobením koeficientem 0,5. Za každý 

nesehraný turnaj do počtu 6 se počítá průměr umístění ze sehraných turnajů 

+5. Vítězem seriálu je hráč s nejnižším součtem umístění, druhý je pak hráč 

s druhým nejnižším součtem atd. V případě shodného součtu se celkové 

umístění i finanční ceny dělí.    

 

Cenový fond seriálu : 1.místo 5.000,- Kč 2.místo  3.000,- Kč 3.místo  2.000,- Kč 

  4. místo 1.000,- Kč  5.místo 500,- Kč 

 
Program seriálu : Úterý 19.1.  od 19.00 bleskový turnaj 1 

   Neděle 24.1.  od 09.30 rapid turnaj 1 

   Středa 27.1.  od 19.00 bleskový turnaj 2 

Úterý 2.2.  od 19.00 bleskový turnaj 3 

Neděle 7.2.  od 09.30 rapid turnaj 2 

Středa 10.2.  od 19.00 bleskový turnaj 4 

Úterý 16.2.  od 19.00 bleskový turnaj 5 

Neděle 21.2.  od 09.30 rapid turnaj 3 

Středa 24.2.  od 19.00 bleskový turnaj 6 

Úterý 2.3.  od 19.00 bleskový turnaj 7 

  

Čas ukončení bleskového turnaje obvykle kolem 21.30, rapid turnaje kolem 

15.00 (mezi cca 12.00 a 13.00 bude přestávka na oběd) 

 

Ředitel a rozhodčí 

turnaje : Jan Petr, petr@motorgas.cz, tel.: 603 224 190 

 

Účast a přihlášky :  Turnaj je otevřen pro všechny hráče. Přihlášky s uvedením jména hráče a jeho 

identifikace (nick) v online herně na mail ředitele turnaje petr@motorgas.cz 

nebo formou SMS vždy do 10 minut před zahájením turnaje. 

Informace o turnajích 

a průběžné výsledky : V průběhu seriálu budou na stránkách TJ Pankrác www.pansach.cz 

zveřejňovány výsledky jednotlivých turnajů a průběžný stav seriálu. 
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