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Systém kvalifikačních turnajů pro přebor Prahy jednotlivců mužů 
 
Úvodní ustanovení 
Pro potřeby tohoto systému se turnajem myslí jedna skupina, a nikoliv celý soubor skupin k turnaji se vážících. 
• Turnaj je určen pro kvalifikaci do přeboru Prahy jednotlivců mužů. 
• Musí to být turnaj významem a hráčskou kvalitou podobný okresnímu přeboru jiných krajů, avšak s hracím 

kalendářem standardním pro mistrovské soutěže našeho kraje (tj. jedno kolo týdně a jen v pracovní dny ve 
večerních hodinách).  

• Pořadatelem takovéhoto turnaje může být jen některý z oddílů registrovaných v ŠSČR v kraji Praha. 
 
Podmínky pro udělení statutu „kvalifikace pro KP jednotlivců“ turnaji 
a) Turnaj splňuje podmínky úvodního ustanovení. 
b) V turnaji minimálně 10 hráčů s platnou registrací člena ŠSČR. 
c) Tempo hry 40 tahů za 100 minut, plus 30 minut na zbytek partie, nebo podobné vyhovující klasifikačním 

podmínkám (zápočtu do ELO STANDARD – LOK i FRL). 
d) Průměrný ELO ČR koeficient 10 hráčů startovní listiny s nejvyšším koeficientem je 1900 a vyšší. Pro 

výpočet průměrného koeficientu budou použity jen koeficienty těch hráčů, u nichž je procento počtu 
sehraných partií více jak 50% z celkového počtu partií daného rozpisem turnaje. 

e) Nejpozději 7 dní po skončení turnaje zašle pořadatel na adresu předsedy STK PŠS startovní a výsledkovou 
listinu, a prokáže že výsledky byly zaslány pro zápočet na ELO (vše v tomto odstavci uvedené splní 
pořadatel nejjednodušeji zasláním kopie e-dopisu včetně přílohy – souboru programu SwissManager, jímž 
jsou výsledky turnaje zaslány zpracovateli LOK ČR). 

 
Každému pořadateli (oddílu) bude udělen statut „kvalifikace pro KP jednotlivců“ pouze pro jeden jeho 
turnaj (skupinu) ročně. 
 
Finanční příspěvek pro pořadatele 
Každému turnaji, kterému bude udělen statut „kvalifikace pro KP jednotlivců“, bude poskytnuta dotace podle 
typu turnaje: 

a) uzavřený turnaj se zápočtem na LOK: 1000 Kč 
b) uzavřený turnaj se zápočtem na LOK a FRL: 1800 Kč 
c) turnaj hraný švýcarským systémem se zápočtem na LOK: 30 Kč/hráče, minimálně však 1000 Kč 
d) turnaj hraný švýcarským systémem se zápočtem na LOK a FRL 60 Kč/hráče, minimálně však 1800 Kč 

 
Kvalifikační podmínky pro postup do Přeboru Prahy mužů 
Z každého turnaje „kvalifikace pro KP jednotlivců“ do Přeboru Prahy mužů postoupí nejlépe se umístivší hráč s 
platnou registrací člena ŠSČR s členstvím v některém pražském oddíle. 
 
Závěrečná ustanovení 
O udělení statutu „kvalifikace pro KP jednotlivců“ turnajům rozhoduje sportovně-technická komise PŠS 
s konečnou platností. Pořadatelé těchto kvalifikačních turnajů budou osloveni hospodářem PŠS za účelem 
zaslání odpovídajícího finančního příspěvku. 


