
 

Pražský šachový svaz 

pořádá ve spolupráci s šachovým oddílem SK OAZA 

přebor Prahy jednotlivců 2020 
 

 

Systém 
soutěže: 

Švýcarský na 9 kol. Pro Přebor Prahy platí: Turnaj je kvalifikací pro účast v navazujících soutěžích. Účastníci 
z mimopražských oddílů a hráči bez platné registrace v ŠSČR obecně hrají bez postupových práv a práv na cenu 
vázanou na členství v pražském oddíle. O konečném pořadí v turnaji rozhodne součet bodů, střední Buchholz, 
Buchholz, progresivní skóre, vzájemná partie, lepší výsledek s 1., 2., atd. v pořadí. 

Přihlášky: Písemně do 28. 9. 2020 elektronickou poštou na adresu ředitele turnaje. V přihlášce uveďte příjmení a jméno, rok 
narození, ID č. FIDE, mateřský oddíl, kontaktní údaje (e-adresu, tel. číslo). 

Právo účasti: Šachista s ELO FIDE 2000 a vyšším nebo šachistka s ELO FIDE 1900 a vyšším. Pořadatel si vyhrazuje právo udělit 
6 hráčům výjimku. 

Omezení: Nejvýše 40 účastníků. O pořadí přihlášených rozhodne ELO koeficient hráče a oddílová příslušnost (má vliv 
na případné odmítnutí nadpočetných účastníků; hráči z pražských oddílů a hráči s vyšším ELO mají přednost). 

Kalendář 
soutěže: 

Každý čtvrtek v období od 1. 10. do 26. 11. 2020. Začátky hry v 18:00 hodin. Slavnostní vyhlášení výsledků ve 
středu 2. 12. 2020. 
Prezentace 1. 10. 2020 17:00 – 17:45 hod.  
Odložené partie je možno sehrát v hrací místnosti ve středečních termínech. 

Hrací 
místnost: 

SK OAZA, Jeremenkova 106, Praha 4 
MHD: autobus 118 – stanice Na Strži (od stanic metra Budějovická nebo Smíchovské nádraží ) 

Tempo hry: 90 minut na partii s bonusem 30 sekund na tah 

Čekací doba: V souladu s čl. 6.7.1 Pravidel šachu FIDE platí pro tento turnaj …. „čekací doba“ je 60 minut …. 

Startovné: 
Osobní koeficient 

hráč z pražského oddílu 
s platnou registrací 

ostatní hráči 

2200 – 2299 200,- Kč 300,- Kč 
2100 – 2199 300,- Kč 500,- Kč 
2000 – 2099 400,- Kč 700,- Kč 

méně jak 2000 800,- Kč 1200,- Kč 
 

Ženy, senioři (rok narození 1955 a starší) a hráči mladší 21 let (ročník 2000 a mladší) platí startovné snížené 

• v případě skupin  2000 a více o 200,- Kč 

• v případě skupiny „méně jak 2000“ o 500,- Kč 
Hráči s titulem GM, IM, WGM nebo s ELO 2300 a vyšším startovné neplatí. 

Ceny a 
reprezentační 
příspěvek: 

Ceny za celkové pořadí:  1. 7000,- Kč, 2.  5000,- Kč, 3. 3000,- Kč , 4. 2000,- Kč , 5. 1500,- Kč , 6. 1000,- Kč , 7.  500,- Kč 

Ceny v kategorii ženy:    1. 2000,- Kč, 2. 1000,- Kč, 3. 500,- Kč 

Ceny Přeboru Prahy:  - pro hráče registrované v pražských oddílech 
-  v kategorii muži: Pohár pro vítěze (přeborníka Prahy) a finanční ceny 1. 4000,- Kč, 2. 2000,- Kč, 3. 1000,- Kč  
-  v kategorii ženy: Pohár pro vítězku (přebornici Prahy)  

Ceny pro hráče registrované v pražských oddílech a vyhlášení přeborníka v kategorii je podmíněno počtem 
účastníků v turnaji (minimálně 3 v kategorii) a platností registrace. 
Přeborníkům Prahy v obou kategoriích bude poukázán příspěvek na reprezentaci kraje až do výše stanovené 
rozpočtem PŠS pro rok konání navazujícího MČR (min. 4000,- Kč), pokud se prokazatelně zúčastní navazující 
soutěže a budou v době jejího konání členy pražského oddílu. 

Ratingování: Výsledky turnaje budou započítány do FIDE i národního ELO hodnocení. 

Další 
ustanovení: 

Přihláškou do turnaje účastník turnaje současně vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním svého jména ve 
výsledkových listinách v tištěné podobě a na webových stránkách a s bezplatným využitím svého obrazu jako 
součásti obrazového záznamu z turnaje pro propagační účely. 

Ředitel 
turnaje: 

RNDr. Jan Kovář, jan.kovar@prazskysach.cz, tel. 775 976 854 

 
 


