
Přebor Prahy mládeže do 14 let v rapid šachu 2023 

1. Termín:  25. 3. 2023 

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:  
Zúčastnit se může každý chlapec a dívka narození roku 2009 a mladší. Právo postupu však 
mají jen hráči registrovaní v klubech Pražského šachového svazu. Při vyčerpání kapacity 
mají přednost hráči registrovaní v PŠS.  

6. Turnaje:  
A) HD10: chlapci a dívky nar. 2013 a mladší 
B) HD12: chlapci a dívky nar. 2011 a mladší 
C) HD14: chlapci a dívky nar. 2009 a mladší 

7. Systém turnajů:   
Švýcarský systém na 7 kol. Tempo: 2 × 20 minut + 5 s/tah na partii. Není povinný zápis 
partie. Hraje se dle pravidel FIDE pro rapid šach. 

8. Přihlášky:  
Do středy 22. 3. 2022 (22:00) mailem na adresu premysl.hrbek@prazskysach.cz. 
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, oddíl a datum narození. Současně s přihláškou 
je nutné poslat i případnou objednávku oběda. 

9. Startovné:   100,- Kč na místě v hotovosti 

10. Časový průběh: 

8:30–8:45 prezence hráčů  
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. 

11. Postupy z turnajů:   

Do finále ČR postupují pouze hráči s registrací v některém z oddílů PŠS. Počty 
postupujících v jednotlivých kategoriích: D10: 1 hráčka; H10: 3 hráči; D12: 2 hráčky; 
H12: 4 hráči; D14: 1 hráčka; H14: 3 hráči. 
Přímé postupy: H14: Daniel Juhaňák, Roman Popov;  H12: Andrey Chernyy, Jan Bára; H10: 
Mikhail Lutskiy; D12: Sofiia Markina 

12. Ceny:    
Pohár pro nejlepšího v kategoriích D8, H8, D10, H10, D12, H12, D14, H14. 
Medaile pro první tři v každé výše uvedené kategorii. 
Drobné ceny pro všechny medailisty. 

13. Hrací materiál:  Zajistí pořadatel. 

14. Hodnocení: 
1. počet bodů, 2. lepší výsledek s hráči ve stejné bodové skupině, 3. Buchholz bez 
výsledku soupeře s nejnižším počtem bodů, 4. Buchholz, 5. Sonneborn-Berger 6. los   

15. Občerstvení:  
Po celou dobu turnaje bude k dispozici drobné občerstvení. K obědu lze spolu s přihláškou 
objednat za cenu 160,- 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 http://chess-results.com/ najdete po skončení turnaje konečné výsledky, během 
turnaje předběžné pořadí a před turnajem přihlášené hráče.  

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 uchovávání 
a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

20. Odkazy:                MČR mládeže v rapid šachu, Soutěžní řád 

  
Přemysl Hrbek  
předseda KM PŠS 
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