
Pražský šachový svaz 
pořádá 

Přebor Prahy mládeže do 14 let v rapid šachu 2020, Přebor Prahy 
do 8 let a Kvalifikace přeboru Prahy mládeže v šachu (H10-H20) 

Propozice 
Datum: sobota 19. června 2020 

Čas: Prezentace                    8:40 – 8:55 
Začátek  1.kola 9:00 
Vyhlášení výsledků 14:00 

Místo: Turnaj A (Kvalifikace H20): TJ Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8, spojení – metro Kobylisy 
Turnaje B, C, D: Hotel Oáza, Jeremenkova 1835/106, Praha 4, spojení – stanice Na Strži 

Pořadatel turnaje: KM PŠS, Pavel Kopta, mail: koptap@seznam.cz 

Přihlášky: Pošlete do 17. června na mail koptap@seznam.cz. Přihláška obsahuje jméno, příjmení, datum 
narození a oddíl. 

Právo účasti: Zúčastnit se může každý chlapec a dívka narozený roku 2002 a mladší. Právo postupu však mají 
jen hráči registrovaní v klubech Pražského šachového svazu. Při vyčerpání kapacity mají přednost 
hráči registrovaní v PŠS. 

Turnaje: A) Kvalifikace H20: chlapci a dívky nar. 2002 a mladší 
B) HD14: chlapci a dívky nar. 2007 a mladší 
C) HD12: chlapci a dívky nar. 2009 a mladší 
D) HD10: chlapci a dívky nar. 2011 a mladší  
Kategorie HD8: nar. 2013 a mladší se hraje v rámci turnaje HD10. 

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

Startovné: 100,-Kč do 17.6. na účet 43-4766450257/0100.  
Do zprávy pro příjemce jméno a datum narození dítěte. 

Postupy z turnajů: Přebory Prahy v rapid šachu (HD10-HD14) – postupy do MČR: 
Počty postupujících z turnajů B), C) a D): 
D10: 2, D12: 1, D14: 2, H10: 2, H12: 2, H14: 3 
Do finále ČR postupují pouze hráči s registrací v některém oddílu PŠS. 
Do finále ČR přímo postupují hráči (bez ohledu na jejich umístění v přeboru Prahy): 
Juhaňák Daniel (H12), Popov Roman (H12), Chernyy Andrey (H10), Bára Jan (H10) 
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/06/p%C5%99%C3%ADm%C3%A9-postupy-m%C4%8Dr-rapid-2021.pdf 

Kvalifikace pro Přebor Prahy mládeže ve vážném šachu: 
Z chlapců registrovaných v Pražském šachovém svazu, kteří neměli zajištěný postup do Přeboru 
Prahy mládeže, postoupí za každý ročník narození (2002 -2013) pět nejvýše umístěných do 
příslušné kategorie. Z turnaje A postupují ročníky 2002-2006, z turnaje B ročníky 2007-2008. 
z turnaje C ročníky 2009-2010, z turnaje D 2011 a mladší. 
Do Přeboru Prahy mládeže postupují všechny dívky. 

Ceny: Poháry, medaile, diplomy pro nejlepší hráče Přeboru Prahy v rapid šachu v kategoriích D8, H8, 
D10, H10, D12, H12, D14, H14, H20 a D20. 

ELO: Výsledky turnajů budou zaslány na zápočet LOK ČR Rapid. 

Výsledky Na chess-results.com najdete po skončení turnaje konečné výsledky, během turnaje průběžné 
pořadí a před turnajem přihlášené hráče. 

Protiepidemická 
opatření: 

Při prezentaci bude od každého účastníka turnaje vybráno čestné prohlášení o absolvování testu 
na SARS-CoV-2, prodělání nemoci nebo očkování. 
Hráči a rozhodčí nemusí mít roušky. 
Vstup doprovodu a diváků do hracích místností bude omezen. 

Hlavní rozhodčí Pavel Kopta, mail: koptap.seznam.cz 

Odkazy: https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cr-v-rapid-sachu/ 
http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/ 

 
Předseda KM PŠS  
Pavel Kopta 
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