
Konkurs 

PŠS vyhlašuje konkurs na pořadatele na pěti kvalifikačních turnaje přeboru Prahy mládeže 

2019-2020 v kategoriích H10-H20. 

Nabídky na pořádání jednotlivých turnajů zasílejte na mail předsedy KM PŠS do 23.6.2019. 

Turnaje 
Proběhne celkem pět kvalifikačních turnajů. Z každého do finále Prahy postoupí nejlepší 

chlapci podle ročníků narození. 

Základní podmínky 
Kvalifikačním turnajem může být jakýkoliv turnaj mládeže v rapid šachu probíhající 

v požadovaném období. Turnaje se mohou zúčastnit i neregistrovaní hráči (ale bez možnosti 

postupu) a hráči registrovaní v jiném krajském šachovém svazu nebo cizinci. Turnaj může 

být rozdělen do kategorií, ale tak, aby bylo možné vyhodnotit postupující hráče. 

Povinnost zápisu partií stanoví pořadatel turnaje. 

Termíny 
Soboty mimo termínů určených KM ŠSČR nebo KM PŠS pro mistrovské turnaje 

Kvalifikační turnaj č. 1: listopad 2019, 9.11., 23.11. nebo 30.11. 

Kvalifikační turnaj č. 2: prosinec 2019, 14.12. nebo 21.12. 

Kvalifikační turnaj č. 3: leden 2020, 11.1. nebo 25.1. 

Kvalifikační turnaj č. 4: únor 2020, 1.2., 8.2., 15.2., 29.2. 

Kvalifikační turnaj č. 5: březen 2020, 28.3. (Turnaj současně bude přeborem Prahy 

mládeže v rapid šachu.) 

Dotace 
Pořadatel může čerpat příspěvek PŠS na jeden turnaj do výše 1500,-Kč 

Postupy do finále Prahy 
Do finále Prahy postupují z každého klasifikačního turnaje za příslušné ročníky narození 

(2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a mladší) nejvýše umístění chlapci, kteří 

budou v době turnaje registrovaní v některém oddílu PŠS a nebudou mít zajištěn postup 

jiným způsobem. 

KM před každým klasifikačním turnaje zveřejní seznam hráčů, kteří již mají postup zajištěn. 

Požadavky na pořadatele 

Hrací místnost 
Pořadatel zajistí hrací místnost o dostatečné kapacitě, stoly, židle. 

Hrací materiál 
Pořadatel zajistí šachové soupravy turnajové velikosti a šachové hodiny. Ve výjimečném 

případě je možné vyžadovat přinesení souprav a hodin po účastnících turnaje. 

Řízení turnaje 
Pořadatel zajistí kvalifikované rozhodčí a řízení turnaje programem SwissManager. 

Tempo hry 
Odpovídající rapid šachu. Nejlépe 2x20 minut + 5 sekund na tah. Může být i jiné podle 

návrhu pořadatele. 

Počet kol 
Nejlépe 7 kol. Pořadatel může přizpůsobit počet kol počtu účastníků. 

Startovné 
Startovné za řádně přihlášeného účastníka nesmí přesáhnout 100,-Kč za turnaj. Startovné 

je příjmem pořadatele. 



Propozice 
V propozicích turnaje bude uvedeno, že je kvalifikačním turnaje přeboru Prahy mládeže. 

(Viz bod Postupy do finále Prahy) 

Propozice turnaje musí schválit KM PŠS. 

Vyhodnocení turnaje 
Pořadatel zajistí umístění výsledků na chess-results.com.  

Zajistí zápočet turnaje na LOK Rapid. 

Výsledky turnaje zašle předsedovi KM PŠS.  

Vyhodnotí postupující chlapce v jednotlivých ročnících (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011, 2012 a mladší). V posledním turnaji i v ročnících 2001-2004. 

Dále může pořadatel vyhodnocovat a případně oceňovat hráče v kategoriích, které sám 

stanoví. 

Vyhodnocení konkursu 

KM PŠS vybere pořadatele klasifikačních turnajů: 

Podle kapacity a kvality hrací místnosti. 

Podle zajištění dalších podmínek (hrací materiál, rozhodčí, ceny pro hráče, zajištění 

fotodokumentace). 

Podle termínu (aby neprobíhaly dva kvalifikační turnaje krátce po sobě). 

 

Za KM PŠS 

Pavel Kopta 

 


