
 Pražský šachový svaz 
pořádá soutěž 

 

Velká cena Prahy v online 
bleskovém šachu 2021 

 

 

Systém soutěže: Seriál 5 turnajů hraných švýcarským systémem na 11 kol. V každém turnaji získají zúčastnění hráči za 
umístění počet bodů podle níže uvedené stupnice. O celkovém pořadí v soutěži rozhodne: 1. Součet 3 
nejvyšších bodových ohodnocení ze všech 5 turnajů, 2. více lepších umístění ze započtených 3 nejlepších, 3. 
součet bodů ze všech účastí hráče. 
Bodovací stupnice:  1. místo 33 b, 2. místo 27 b, 3. místo 22 b, 4. místo 18 b, 5. místo 15 b, 

     6. místo 13 b, 7. místo 11 b, 8. místo 9 b, 9. místo 7 b, 10. místo 6 b, 
     11. místo 5 b, 12. místo 4 b, 13. místo 3 b, 14. místo 2 b, 15. místo a níže 1 b 

O pořadí v jednotlivých turnajích rozhodne: 1. počet získaných bodů, 2. Sonneborn. Výsledky budou 
oznámeny do 2 dní po ukončení turnaje, až po anti-cheatingové kontrole. Nezávislou anti-cheatingovou 
kontrolu provádí provozovatel serveru chess.com. Následkem kontroly může dojít k vyloučení hráče z 
výsledného pořadí (jeho soupeřům se ovšem nekompenzují body). Proti rozhodnutí provozovatele serveru 
chess.com se není možné odvolat. 

Podmínky soutěže: Je nutné, aby každý z účastníků měl založen účet na serveru www.chess.com. Není povinnost mít přezdívku 
přímo se svým jménem, nicméně v informacích o hráči musí být uvedeno jméno a příjmení hráče. Dále je 
potřeba, aby každý z účastníků byl na serveru chess.com členem klubu PŠS KLUB 
( https://www.chess.com/club/pss-klub ). Do skupiny budou přijati hráči po ověření splnění podmínek 
pro účast. Přihlášením se do turnaje účastníci turnaje prohlašují, že budou hrát podle zásad fair-play a 
nepoužijí během turnaje pomoci jiné osoby, šachových programů, knih, či jiné pomůcky. Pořadatel má právo 
ve vybraných případech požadovat od hráče použití stanovených prostředků elektronické komunikace a 
kamery. 

Právo účasti: Šachisté, šachistky s platnou registrací v ŠSČR a oddílovou příslušností v pražských oddílech. 

Kalendář soutěže: Úterý 13.4., 20.4., 27.4, 4.5. a 11.5.2021. Začátky hry v 19:00 hodin.. 

Místo konání: Internetová herna www.chess.com 

Přihlášky: Přihlášky posílejte na email ředitele soutěže. V přihlášce uveďte příjmení a jméno, rok narození, oddílovou 
příslušnost, nick na chess.com. 
JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NEJPOZDĚJI DEN PŘED KONÁNÍM KAŽDÉHO TURNAJE 

Tempo hry: 3 minuty na partii s bonusem 2 sekundy za každý provedený tah 

Startovné: „vstup volný“, tj. bez startovného 

Ceny: Ceny za celkové pořadí:   
1. místo 1200,- Kč, 2. místo 800,-Kč, 3. místo 600,- Kč, 4. místo 500,- Kč, 5. místo 400,- Kč 
Ženy 1. místo 500,- Kč 
Při souběhu cen bude vyplacena ta vyšší, nižší přejde na další(ho) v pořadí. 

Poučení: Hráči, kteří v průběhu série turnajů či do měsíce po ukončení série dostanou ban na chess.com, budou 
vyloučeni z turnaje a z celé série turnajů. Proti rozhodnutí provozovatele serveru chess.com se není možné 
odvolat! 

Ředitel soutěže: Jakub Čmiko, jakub.cmiko@foosball.cz, 608666215 
 
 
 


