
Šachový oddíl Sokol Vršovice 
 z pověření Sportovně technické komise Pražského šachového svazu 

pořádá 

 

PŘEBOR PRAHY 2017 
v šachu žen 

 

Systém Systém soutěže: Uzavřený turnaj pro 10 účastnic. Turnaj je kvalifikací pro účast v navazujícím Mistrovství ČR, 
které se bude hrát v roce 2018. 
Účastnice z mimopražských oddílů nebo cizinky hrají bez postupových práv. O konečném 
pořadí rozhodne součet bodů, případně další kritéria podle čl. 5.2.2 Soutěžního řádu. 

Právo účasti: Nejvýše 10 šachistek s platnou registrací členství v ŠSČR nebo cizinek (hráček, které mají 
na platné FRL uveden osobní koeficient FIDE, avšak pod jinou federací než CZE). O pořadí 
přihlášených rozhodne ELO koeficient hráček a oddílová příslušnost (má vliv na případné 
odmítnutí nadpočetných účastnic; hráčky z pražských oddílů a hráčky s vyšším ELO mají 
přednost) – konkrétní řazení přihlášených bude takovéto: do sestupně seřazeného seznamu 
hráček z pražských oddílů budou vřazeny ostatní hráčky podle výše jejich ELO koeficientu 
pro tento účel  poníženého o 100 bodů.  

Místo konání: Hrací místnost šachového oddílu Sokol Vršovice, Praha 10, Vršovické nám. 2/111;        
MHD – tramvaje 7, 13, 22 (zastávka Vršovické náměstí) 

Kalendář soutěže: Každé úterý v období od 17.10. do 11.12.2017. Hraje se od 17:30. 
Prezentace, úhrada startovného a losování v úterý 17.10.2017 od 17:00. 

Hrací tempo: 100 minut na 40 tahů a 30 minut do konce partie. 

Upřesnění Pravidel 
(pro tento turnaj 
platí): 

Čekací doba (ve smyslu čl. 6.7.1 Pravidel šachu FIDE) 60 minut. 
V případě závěrečné fáze partie při 2. časové kontrole budou použita ustanovení Směrnice III 
Pravidel šachu FIDE (bez odst. III.4). 

Ratingování: Výsledky turnaje budou započteny na LOK ČR. 

Hrací materiál: Zajistí pořádající klub. 

Startovné: 100 Kč hráčky z pražských oddílů, mimopražské hráčky a cizinky 150 Kč, hráčkám s ELO vyšším 
než 2000 a hráčkám mladším 18 let (ročník 2001 a mladší) bude poskytnuta 50% sleva. 

Ceny: Celkové pořadí:  1.  1500 Kč   2.  1000 Kč   3.  500 Kč   4.  300 Kč   5.  200 Kč    
Přebornice Prahy (hráčka registrovaná v Pražském šachovém svazu) obdrží pohár a bude ji 
poskytnut příspěvek (až do výše 4000 Kč proti prokazatelně doloženým výdajům) na účast 
v navazující soutěži (Mistrovství ČR) pokud se jí zúčastní. 

Přihlášky: Do čtvrtka 13. 10. 2017 na email jan.kovar@prazskysach.cz.  
V přihlášce uveďte jméno a příjmení, klubovou příslušnost, ELO, rok narození emailový a 
telefonní kontakt. 

Ředitel a rozhodčí 
turnaje: 

Jan Kovář, jan.kovar@prazskysach.cz, tel. 775976854 

Občerstvení: Po dobu turnaje bude k dispozici čaj nebo káva 

Pořadatel si vyhrazuje právo turnaj zrušit přihlásí-li se méně než 6 hráček nebo v případě, kdy průměrné ELO prvních 
6 nasazených hráček nepřesáhne 1700. 
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