
Přebor Prahy družstev středních škol 2022 
 

1. Termín:  12. 5. 2022  

2. Místo: EA Hotel Populus, U Staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 

3. Řídící orgán:  
Pražský šachový svaz, Komise mládeže, web: http://prazskysach.cz/ 
Kontakt: Přemysl Hrbek, 732 407 375, premysl.hrbek@prazskysach.cz 

4. Pořadatel: Pražský šachový svaz, Komise mládeže 

5. Právo účasti:  
Čtyřčlenná družstva žáků středních škol se sídlem na území Prahy. Družstvo je tvořeno 
čtyřmi hráči stejné školy. 

6. Soupiska:   

Soupiska může sestávat maximálně ze šesti hráčů (2 náhradníci). Hráči musí k zápasu 
nastoupit v pořadí uvedeném na soupisce. Soupiska nesmí obsahovat hostující hráče (z 
jiných škol). Hráč musí být na soupisku zařazen tak, aby jeho rapid Elo nebylo o více než 
300 bodů vyšší než jakýkoliv hráč na soupisce nad ním. Povinnými údaji jsou: název 
družstva školy, seznam hráčů, data narození hráčů, třída, jméno odpovědného zástupce 
doprovázejícího hráče s kontaktními údaji, podpis a razítko zástupce školy. Originál 
soupisky podepsaný a orazítkovaný zástupcem školy se odevzdává při prezenci. 

7. Hrací systém:  Švýcarský systém na 7 kol. Tempo: 2 × 20 minut + 5 s/tah na partii. 

8. Přihlášky:   
Do pondělí 2. 5. 2022 (22:00) e-mailem na adresu premysl.hrbek@prazskysach.cz. Pozdě 
přihlášená družstva nebudou z organizačních důvodů do turnaje přijata. Současně 
s přihláškou je nutné poslat soupisku a případnou objednávku oběda. 

9. Startovné: 300,- Kč na místě za družstvo bude vybíráno během prvních dvou kol 

10. Časový průběh:    

7:30–8:00         družstvo lze prezentovat pomocí SMS (732 407 375) v případě, že nastoupí 
  beze změn oproti původně zaslané přihlášce 
8:00–8:30  prezence na místě 
9:00  zahájení turnaje 
9:00–13:00 1.–4. kolo  
13:30–16:00 5.–7. kolo  
16:15  vyhlášení výsledků 
Přesný začátek kola bude oznámen vždy při zahájení předchozího kola. 

11. Postupy a ceny:  

Dvě nejlepší družstva postupují na Mistrovství ČR. 
Tři nejlepší družstva obdrží poháry, diplomy a medaile. 
Drobné ceny pro hráče družstev na prvních třech místech a pro 3 nejlepší hráče na každé 
šachovnici. 

12. Hrací materiál: Zajistí pořadatel.   

13. Hodnocení:  
1. počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích), 2. Buchholz, 
3. Sonnenborn-Berger, 4. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, popř. na 
2. šachovnici atd., 5. los 

14. Občerstvení: 
Po celou dobu turnaje bude k dispozici drobné občerstvení. K obědu lze předem 
(do pondělí 2. 5.) objednat za cenu 150,- Kč řízek s bramborem. Platba na místě v 
hotovosti. Pozdější objednávky oběda nejsou možné. 

15. Doprava:  

• Metro A – stanice Želivského, poté autobus č. 155 na zastávku Malešická. 
• Metro C – stanice Florenc, poté autobus č. 133 na zastávku Červený dvůr. 
• U hotelu lze parkovat. 

16. Výsledky: 
Na webu http://www.chess-results.com/ bude před turnajem možno sledovat přihlášená 
družstva a po turnaji výsledky. 

17. Rating ELO: Výsledky budou zaslány k zápočtu do listiny ELO ČR rapid. 

18. GDPR:       

Spolu se souhlasem s účastí v turnaji dává zákonný zástupce souhlas také se zpracováním 
osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další prezentaci výsledků.  Taktéž dává 
souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů 
a jejich sponzorů. 

19. Odkazy: Přebor škol v šachu, Soutěžní řád 

  
Přemysl Hrbek  
předseda KM PŠS 
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