
Pražský šachový svaz
za podpory Magistrátu hl. města Prahy

a 
ZŠ a MŠ Chodov

pořádá
Přebor Prahy družstev 1.stupně základních škol v šachu

turnaj čtyřčlenných šachových družstev – pro školní rok 2016/2017
Datum sobota 28. ledna
Čas Prezentace                                  8:45 – 9:30

Začátek 1.kola        10:00
Vyhlášení výsledků                   15:30 

Místo Základní škola a mateřská škola Chodov
Květnového vítězství 57, Praha 4, 149 00

Spojení Metro „C“ – stanice „Opatov“ nebo autobusy do zastávky „Litochlebské
náměstí“ (125, 136, 177, 181, 213)

Právo účasti Družstva základních škol sídlících na území Prahy v kategorii žáků 1.-5. 
tříd základních škol

Družstvo Družstvo tvoří 4 hráči z jedné školy (hostování není povoleno, zúčastnit
se mohou nejvýše 2 náhradníci). Každý hráč může startovat pouze v 
jedné kategorii Přeboru škol družstev. 

Přihlášky Poslat do 24.ledna organizátorovi turnaje na mail. Náležitosti:
Název družstva (školy),adresa školy, seznam členů družstva 
(jméno,příjmení,třídu, datum narození a pokud mají tak ELO) a 
vedoucího družstva (jméno, příjmení, kontakt). Vzor soupisky

Systém turnaje Švýcarský systém na 7 kol. Tempo: 2 x 15 minut +5 vteřin/tah na partii 
pro každého hráče. Není povinný zápis partie. Hraje se dle pravidel FIDE 
pro rapid šach.

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

Startovné 200kč na místě za družstvo. Každé družstvo obdrží potvrzení o platbě.
Postupy a ceny Dvě nejlepší družstva postupují na Mistrovství České republiky. Tři 

nejlepší družstva obdrží poháry, diplomy a medaile
Občerstvení Na místě bude k dispozici široká nabídka občerstvení.
Výsledky Na webu http://www.prazskysach.cz

Bude před turnajem možno sledovat průběžně přihlášená družstva, po 
turnaji výsledky.

Fotografie Budou do 24 hodin po skončení turnaje na webu
http://www.prazskysach.cz

Organizátor Vojtěch Rut (605 130 609)
vojtech.rut@  prazskysach  .c  z
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