
Ředitelka turnaje: Růžena Přibylová, e-mail: sach.porg@gmail.com, tel. +420-777 071 192 
Rozhodčí:  Pavel Háse, FA Václav Soukup 
 

Šachový klub Dopravní podnik Praha, z.s. 
ve spolupráci a za podpory  

PORG - gymnázium a základní škola o.p.s. 
pořádají turnaje mládeže do 18 let 

PORG Open 
Termíny turnajů:  74. turnaj – sobota 28.9.2019 | 74. PORG Open A | 74. PORG Open B 

75. turnaj – sobota 9.11.2019 | 75. PORG Open A | 75. PORG Open B 
76. turnaj – sobota 7.12.2019 | 76. PORG Open A | 76. PORG Open B 
77. turnaj – sobota 11.1.2020 | 77. PORG Open A | 77. PORG Open B 
78. turnaj – sobota 29.2.2020 | 78. PORG Open A | 78. PORG Open B 
79. turnaj – sobota 25.4.2020 | 79. PORG Open A | 79. PORG Open B 
80. turnaj – sobota 16.5.2020 | 80. PORG Open A | 80. PORG Open B 
Termíny mohou být v mimořádném případě upraveny. 
Aktuální informace jsou zveřejněny na stránkách  
www.skdp.cz a www.chess-academy.cz 

Místo konání:  Nový PORG – gymnázium a základní škola, 

Pod Krčským lesem 1300/25, 142 00 Praha 4 – Krč, vstup z ulice Jánošíkova!  

Dopravní spojení: Metro C – Budějovická 

- Bus 193 ze stanice Poliklinika Budějovická do stanice Ústav mateřství 

odjezd v 8:08, 8:23, 8:38 a 8:53, 9:08 hodin (5 zastávek, 7 minut) 

- Bus 203 ze stanice Poliklinika Budějovická do stanice Ústav mateřství 

odjezd v 8:15 hodin (8 zastávek, 11 minut) 

Metro C – Kačerov 

- Bus 138 ze stanice Kačerov do stanice Ústav mateřství 

odjezdy v 8:06, 8:26, 8:46, 9:02, 9:17 hodin (4 zastávky, 5 minut) 

Systém turnajů: otevřený turnaj švýcarským systémem na 7 kol ve dvou skupinách hraný 
podle platných pravidel FIDE pro rapid šach s uplatněním článku A.4. 
V případě příliš malého počtu účastníků mohou být turnaje sloučeny. 

Hrací tempo:  12 minut na partii + 3 sekundy za každý provedený tah pro každého hráče 
Čekací doba: Hráč, který se nedostaví ve stanoveném limitu 12 minut po zahájení kola partii 

prohrává kontumačně a nebude do dalšího kola nalosován. 
Zápočet na ELO: PORG Open A – ELO FIDE rapid, ELO ČR rapid 
   PORG Open B – ELO ČR rapid 
Losování:  programem Swiss-Manager (© Ing. Heinz Herzog) 
Pořadí: 1. počet bodů, 2. lepší výsledek ze vzájemných partií mezi hráči, o které se 

jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, 3. střední Buchholz bez 
nejhoršího výsledku, 4. Buchholz, 5. Sonnenborn-Berger  

Účastníci:  PORG Open A 
- hráči nar. v roce 2001 a mladší (74. – 76. turnaj – září – prosinec 2019) 
- hráči nar. v roce 2002 a mladší (77. – 80. turnaj – leden – květen 2020) 
- registrovaní hráči se 3. a vyšší výkonnostní třídou 

   PORG Open B 
- hráči nar. v roce 2007 a mladší (74. – 76. turnaj – září – prosinec 2019) 
- hráči nar. v roce 2008 a mladší (77. – 80. turnaj – leden – květen 2020) 
- registrovaní hráči se 4. výkonnostní třídou 
- neregistrovaní začínající hráči bez výkonnostní třídy 

http://skdp.cz/
http://chess-results.com/tnr471532.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471533.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471534.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471535.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471536.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471537.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471538.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471539.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471540.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471541.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471542.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471543.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471544.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr471545.aspx?lan=5
http://www.skdp.cz/
http://www.chess-academy.cz/
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf
http://ratings.fide.com/
http://elo.miramal.com/
http://elo.miramal.com/
http://swiss-manager.at/Default.aspx
http://swiss-manager.at/author.aspx?lan=1
http://skdp.cz/
https://www.porg.cz/cz/praha-krc/gymnazium


PORG Open - propozice 

 
Ceny: 

PORG Open A -  

celkové pořadí 

Open (chlapci a dívky) Dívky (min. 5 hr.) 

1. místo – pohár 1. místo – pohár 

2. místo – pohár 2. místo – pohár 

3. místo – pohár 3. místo – pohár 

 

PORG Open A 74. – 76. turnaj (rok 2019) 77. – 80. turnaj (rok 2020) 

Věkové kategorie 

Medaile a diplomy 

pro hráče na 1. – 3. místě 

(U-chlapci a dívky, min. 5 hr.) 

(D-dívky, min. 5 hráčů) 

Kategorie U-10, D-10 (nar. 2009) Kategorie U-10, D-10 (nar. 2010) 

Kategorie U-12, D-12 (nar. 2007) Kategorie U-12, D-12 (nar. 2008) 

Kategorie U-14, D-14 (nar. 2005) Kategorie U-14, D-14 (nar. 2006) 

Kategorie U-16, D-16 (nar. 2003) Kategorie U-16, D-16 (nar. 2004) 

Kategorie U-18, D-18 (nar. 2001) Kategorie U-18, D-18 (nar. 2002) 

 

PORG Open B -  

celkové pořadí 

Open (chlapci a dívky) Dívky (min. 5 hr.) 

1. místo – pohár 1. místo – pohár 

2. místo – pohár 2. místo – pohár 

3. místo – pohár 3. místo – pohár 

 

PORG Open B 74. – 76. turnaj (rok 2019) 77. – 80. turnaj (rok 2020) 

Věkové kategorie 

Medaile a diplomy 

pro hráče na 1. – 3. místě 

(U-chlapci a dívky, min. 5 hr.) 

(D-dívky, min. 5 hráčů) 

Kategorie U-6, D-6 (nar. 2013) Kategorie U-6, D-6 (nar. 2014) 

Kategorie U-8, D-8 (nar. 2011) Kategorie U-8, D-8 (nar. 2012) 

Kategorie U-10, D-10 (nar. 2009) Kategorie U-10, D-10 (nar. 2010) 

Kategorie U-12, D-12 (nar. 2007) Kategorie U-10, D-12 (nar. 2008) 

Drobné ceny pro všechny hráče. 

 

Harmonogram turnajů 

Čas od Čas do Událost 

8:00 8:45 Registrace do turnaje a úhrada startovného 

8:55  Losování a zahájení turnaje 

9:00 9:30 1. kolo 

9:35 10:05 2. kolo 

10:10 10:40 3. kolo 

10:45 11:15 4. kolo 

11:20 11:50 5. kolo 

11:55 12:25 6. kolo 

12:30 13:00 7. kolo 

13:15 13:30 Vyhlášení výsledků PORG Open B 

13:30 13:45 Vyhlášení výsledků PORG Open A 

 
Startovné:  50 Kč pro hráče přihlášené v řádném termínu (2 dny předem do 16:00 hodin), 

100 Kč pro hráče přihlášené po termínu přihlášek a potvrzené pořadatelem, 
150 Kč pro nepřihlášené hráče 
Startovné se hradí v hotovosti během registrace do turnaje.  

 

http://skdp.cz/


PORG Open - propozice 

 
Hrací materiál:  Každý hráč si přiveze turnajovou šachovou soupravu a digitální hodiny. 

Účastní-li se 2 hráči jednoho klubu / školy, postačí 1 souprava s hodinami. 
  Po provedené registraci do turnaje postaví hráč šachy a hodiny na šachovnici 

určenou rozhodčím.  Pořadatel může zapůjčit pouze omezené množství 
souprav včetně hodin za poplatek 100 Kč. Požadavek na zapůjčení šachové 
soupravy s hodinami se oznámí společně s přihláškou do turnaje.  

 
Přihlášky: elektronicky e-mailem na adresu sach.porg@gmail.com 

nejpozději dva dny před začátkem turnaje (tj. do čtvrtka) do 16:00 hodin. 
Přihláška se považuje za potvrzenou uvedením hráče do startovní listiny 
zveřejněné na internetu. 
 

Startovní listiny:  Startovní listiny průběžně přihlášených hráčů budou zveřejněny na internetu 
na stránce www.chess-results.com. Odkaz na konkrétní turnaj je dostupný 
v přehledu termínů jednotlivých turnajů v těchto propozicích. 

 
Registrace: Registrace do turnajů probíhá dle harmonogramu od 8:00 do 8:40 hodin. 
 Přihlášení hráči, kteří se na registraci v daném čase nedostaví, nebudou 

s ohledem na dodržení časového harmonogramu nalosováni do 1. kola. 
 
Výsledky: Budou průběžně po každém kole zveřejňovány na stránce 

http://chess-results.com/. Odkaz na konkrétní turnaj je dostupný v přehledu 
termínů jednotlivých turnajů v těchto propozicích. 
 

Různé: Po vstupu do prostor školy prosíme o přezutí do domácí obuvi! 
Možnost zakoupení drobného občerstvení (párek, čaj apod.). 
Za bezpečnost hráčů v průběhu turnaje odpovídá jejich doprovázející osoba 
starší 18 let. Účastník turnaje souhlasí s pořízením fotografií z tohoto turnaje 
a případným zveřejněním na stránce http://sachporg.rajce.idnes.cz/. Tento 
souhlas lze kdykoliv odvolat a zveřejněné fotografie budou z uvedené stránky 
odstraněny. Hráči neregistrovaní v Šachovém svazu České republiky souhlasí 
se sdělením svého ročníku narození nutného pro zápočet turnajů na ELO ČR 
rapid, resp. ELO FIDE rapid. 
 

 
 

V Praze, 15.9.2019       Růžena Přibylová, v. r. 
 

http://skdp.cz/
mailto:sach.porg@gmail.com
http://www.chess-results.com/
http://chess-results.com/
http://sachporg.rajce.idnes.cz/

