
Přebor Prahy družstev mladších žáků 2022 

1. Termín:  2. 4. 2022  

2. Místo: EA Hotel Populus, U Staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 

3. Řídící orgán:  
Pražský šachový svaz, Komise mládeže, web: http://prazskysach.cz/ 
Kontakt: Přemysl Hrbek, premysl.hrbek@prazskysach.cz 

4. Pořadatel: Pražský šachový svaz, Komise mládeže 

5. 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 na mistrovství ČR.  

6. Družstvo:  

Startují 6členná družstva žáků (žákyň) narozených v roce 2010 a později, přičemž 
v sestavě musí být vždy alespoň jeden mladší žák (žákyně) nar. roku 2013 (M) či později a 
alespoň jedna dívka (D). Nelze sloučit kategorie mladšího žáka a dívky na jednu 
šachovnici. Ke každému utkání smí nastoupit pouze 1 host (H). 

7. Soupiska:   

Soupisku je nutné pořadateli poslat do pondělí 28. 3. 2022 (22:00). Musí obsahovat název 
družstva a oddílu, označení soutěže, kapitána družstva a seznam členů družstva s rokem 
narození, evidenčním číslem LOK a označením, zda jde o dívku (D), mladšího hráče (M) 
nebo hosta (H). Dále označte hráče základní sestavy (Z), tedy nejvýše umístěné hráče, 
kteří mohou současně nastoupit. Soupiska smí obsahovat maximálně 15 hráčů, z toho 
5 hostů. Povolení k hostování zašlete se soupiskou. 

8. Hrací systém:  Švýcarský systém na 7 kol. Tempo: 2 × 20 minut + 5 s/tah na partii. 

9. Přihlášky:   

Do pondělí 28. 3. 2022 (22:00) mailem na adresu premysl.hrbek@prazskysach.cz. Pozdě 
přihlášená družstva nebudou z organizačních důvodů do turnaje přijata. Současně 
s přihláškou je nutné poslat soupisku a povolení k hostování. Zároveň s přihláškou je 
nutné poslat i případnou objednávku oběda. 

10. Startovné: 300,- Kč na místě za družstvo bude vybíráno při prezenci. 

11. Časový průběh:    

8:30–8:45  prezence 
9:00  zahájení turnaje 
9:00–13:00 1.–4. kolo  
13:30–16:30 5.–7. kolo  
16:45  vyhlášení výsledků 
Přesný začátek kola bude oznámen vždy při zahájení předchozího kola. 

12. Postupy a ceny:  
Čtyři nejlepší družstva postupují na Mistrovství ČR (Jihlava 10.–12. 6. 2022). 
Tři nejlepší družstva obdrží poháry, diplomy a medaile. 
Drobné ceny pro hráče družstev na prvních třech místech. 

13. Hrací materiál: Zajistí pořadatel.   

14. Hodnocení:  
1. zápasové body (3, 1, 0), 2. Buchholz ze zápasových bodů, 3. skóre ze všech utkání, 
4. Buchholz ze skóre krácený o výsledek družstva s nejhorším skóre, 5. Buchholz ze skóre   

15. Občerstvení: 
Po celou dobu turnaje bude k dispozici drobné občerstvení. K obědu lze předem objednat 
za cenu 150,- Kč řízek s bramborem. Platba na místě v hotovosti. 

16. Doprava:  

• Metro A – stanice Želivského, poté autobus č. 155 na zastávku Malešická. 
• Metro C – stanice Florenc, poté autobus č. 133 na zastávku Červený dvůr. 
• U hotelu lze parkovat. 

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

18. Rating ELO: Výsledky budou zaslány k zápočtu do listiny ELO ČR rapid. 

19. 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. 

20. Odkazy: MČR družstev mladších žáků, Soutěžní řád 

  
Přemysl Hrbek  
předseda KM PŠS 
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