
Přebor Prahy středních škol v šachu
turnaj čtyřčlenných šachových družstev – pro školní rok 2014/2015

Datum 11.2.2015
Čas Prezentace: 8:45 -  9:15 (po tomto čase družstvo nemusí být přijato)

Začátek 1.kola: 9:30
Vyhlášení výsledků: 13:30

Místo Sportovní klub OAZA Praha
Jeremenkova 106, Praha 4

Právo účasti Družstva středních škol,učnovských škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií, sídlících na území Prahy.

Družstvo Družstvo tvoří 4 hráči z jedné školy (hostování není povoleno, zúčastnit
se mohou nejvýše 2 náhradníci). Každé družstvo musí mít doprovod 
starší 18ti let (vedoucí družstva).

Soupiska Vedoucí družstva je povinen před zahájením soutěže odevzdat 
soupisku družstva, která musí obsahovat : 

název družstva, seznam členů družstva u každého hráče je třeba 
uvést výkonnostní třídu nebo ELO hodnocení v praktickém šachu, 
pokud je mají, datum narození, jméno, 
a adresu vedoucího družstva, razítko a podpis odpovědného 
zástupce školy.

Pořadí hráčů na soupisce:
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více než 300 
bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby 
nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad 
ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty  (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT

= 1000).  
Na soupisce mohou být uvedeni nejvýše 2 náhradníci. Družstva 
nastupují k partii s pořadím hráčů uvedeným na odevzdané soupisce.
Družstvo nesplňující podmínku sestavy nebo startující bez řádně vyplněné soupisky 
nebude do soutěže přijato.

Systém turnaje Švýcarský systém na 6 kol. Tempo: 2 x 20 minut na partii pro každého 
hráče. Partie se nezapisují.
Pořadatel má právo upravit systém turnaje při malém počtu družstev.

Hodnocení O pořadí rozhoduje součet všech bodů členů družstva. Při stejném 
počtů bodů je druhým kriteriem Bucholz, dále vzájemný zápas, dále 
lepší výsledek na 1.,2.,3.,4. šachovnici.

Postupy a ceny Dvě nejlepší družstva postupují na Mistrovství Republiky. Tři nejlepší 
družstva obdrží poháry, diplomy a medaile.

Přihlášky Poslat soupisku pořadateli soutěže nejpozději do 6.2.2015
Startovné 200kč na místě za družstvo. Každé družstvo obdrží potvrzení o platbě.
Pořadatel Vojtěch Rut (pověřen KM PŠS a projektem Šachy do škol)

605 130 609
vojtech.rut@gmail.com
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