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2. kolo konkurzu 

Seriál Grand Prix České republiky v rapid šachu 

16. ročník (2022/2023) 
 

1. Řídící orgán 

1.1. Řídícím orgánem je STK ŠSČR (dále jen STK). 

2. Pořadatelé 

2.1. Pořadateli turnajů seriálu mohou být šachové oddíly nebo organizace vybrané STK. 

3. Termíny konání 

3.1. Seriál začíná nejdříve v září 2022 a nejpozději končí v červnu 2023. 

4. Počet turnajů 

4.1. Maximální počet je 10. 

5. Pověřené osoby 

5.1. Předseda STK: Jan Malec, telefon 722 973 542, e-mail jan.malec@chess.cz 

5.2. Člen STK, vedoucí GP: Petr Záruba, telefon 739 642 815, e-mail petr.zaruba@chess.cz 

6. Kategorie 

6.1. Muži. 

6.2. Ženy. 

6.3. Junioři (ročník 2003 a mladší). 

6.4. Juniorky (ročník 2003 a mladší). 

6.5. Senioři (ročník 1963 a starší). 

6.6. Seniorky (ročník 1963 a starší). 

7. Účastníci 

7.1. Startovat mohou registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky bez omezení (pouze s omezením kapacity pořadatelů) 

z České republiky i ze zahraničí (cizinci musí mít FIDE ID, jinak turnaj nebude moci být započten na FIDE ELO listinu). 

8. Systém hry 

8.1. Minimálně 7 kol švýcarským systémem. 

8.2. Při shodném počtu bodů rozhoduje pomocné hodnocení podle platného Soutěžního řádu. 

9. Tempo hry:  

9.1. Platí časové limity podle pravidel šachu FIDE pro rapid šach. 

9.2. Používá se tempo s bonusem na tah. 

10. Bodování seriálu 

10.1. Bodování se skládá z bodů za pořadí dle uvedené tabulky: 

Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body Pořadí Body 
1. 115 6. 60 11. 40 16. 25 21. 15 26. - 30. 10 51. - 60. 5 
2. 95 7. 56 12. 37 17. 23 22. 14 31. - 35. 9 61. - 70. 4 
3. 80 8. 52 13. 34 18. 21 23. 13 36. - 40. 8 71. - 80. 3 
4. 70 9. 48 14. 31 19. 19 24. 12 40. - 45. 7 81. - 90. 2 
5. 65 10. 44 15. 28 20. 17 25. 11 46. - 50. 6 91. - … 1 
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10.2. Do bodování celého seriálu se započítávají každému hráči nejlepší dosažené výsledky přibližně ze 60 % všech tur-

najů zařazených do seriálu. Přesný počet započítávaných turnajů je uveden v odst. 10.3. 

10.3. Počet započítávaných turnajů v seriálu vychází z celkového počtu turnajů v seriálu podle následující tabulky (usku-

teční-li se méně než 4 turnaje, seriál se nevyhodnocuje): 

Celkový Započítávaný 

4-5 3 

6-7 4 

8-9 5 

10 6 

10.4. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí v seriálu: první nejlepší umístění na turnaji, druhé nejlepší umístění 

na turnaji, třetí nejlepší umístění na turnaji atd. až po nejhorší umístění na turnaji (včetně nezapočítaných turnajů), los. 

11. Výběr turnajů 

11.1. Do konkurzu na zařazení do seriálu se mohou přihlásit pořadatelé turnajů v rapid šachu jednotlivců z celé České 

republiky. 

11.2. Přihlášky posílejte na e-mail člena STK-konkurzy Pavla Chrze (pavel.chrz@sachyusti.cz) a v kopii předsedovi STK na 

malec17@seznam.cz. 

11.3. Termín přihlášek do konkurzu je do 15. 8. 2022. STK si vyhrazuje právo prodloužit termín konkurzu, vybrat menší 

počet zájemců než 10, eventuálně konkurz zrušit a nevybrat žádného zájemce. 

11.4. V přihlášce uveďte datum konání turnaje a přiložte loňské propozice a loňskou startovní a výsledkovou listinu. Dále 

přiložte souhlas s tímto rozpisem seriálu a předběžný návrh propozic turnaje pro nadcházející ročník. Případně uveďte 

chystané změny, které plánujete v turnaji provést, či další zajímavosti. 

11.5. Základními kritérii výběru turnajů bude průměrné ELO přibližně deseti až dvaceti nejvýše nasazených hráčů v loň-

ském turnaji, cenový fond, účast hráčů z jiných krajů a tempo hry. 

11.6. Dalšími kritérii výběru turnajů mohou být: počet účastníků, který by neměl klesnout pod padesát, kvalita zpraco-

vání výsledků apod. 

12. Povinnosti pořadatele turnaje seriálu 

12.1. Vypracovat nejpozději měsíc před konáním turnaje propozice a zaslat je ke schválení předsedovi STK (malec17@se-

znam.cz) a v kopii pověřenému členu STK (Petr Záruba petr.zaruba@chess.cz). 

12.2. Uvést v propozicích, že se jedná o turnaj v rámci 16. ročníku seriálu Grand Prix České republiky v rapid šachu. 

12.3. Uvést v propozicích, že turnaj bude započten na LOK-rapid i FRL-rapid. 

12.4. Rozeslat propozice turnaje k další distribuci krajským šachovým svazům. 

12.5. Zveřejnit propozice turnaje v šachovém kalendáři na internetových stránkách ŠSČR. 

12.6. Zajistit propagaci turnaje. 

12.7. Osvobodit od placení základního vkladu hráče a hráčky uvedené na listině talentů ŠSČR. 

12.8. Zajistit cenový fond. 

12.9. Zaregistrovat turnaj na FIDE nejméně týden před jeho konáním. 

12.10. Řídit turnaj aktuální verzí losovacího programu Swiss-Manager a používat v něm databázi členů ŠSČR s diakritikou. 

Nejpozději v den konání nahrát turnaj na http://chess-results.com 

12.11. Seřadit startovní listinu dle ELO FIDE rapid a dalších předpisů pro ty, jež FIDE ELO rapid nemají. 

12.12. Použít pro seřazení výsledkové listiny pomocná hodnocení podle odst. 8.2. 

12.13. Vyhodnocovat všechny předepsané kategorie, viz článek 6. 

12.14. Po skončení turnaje poslat ten den podrobné výsledky a soubor turnaje (*.TUNX) pověřenému členu STK (Petr 

Záruba petr.zaruba@chess.cz) a v kopii předsedovi STK (malec17@seznam.cz). Podrobné výsledky musí obsahovat cel-

kové pořadí turnaje a musí být uvedeno příjmení a jméno hráče s diakritikou, rok narození, číslo LOK, ELO FIDE rapid  

(pokud hráč ELO FIDE rapid nemá, uvede se ELO ČR rapid) a pomocné hodnocení. 

12.15. Zajistit (vč. úhrady příslušných poplatků) zápočet turnaje na LOK-rapid i FRL-rapid, tzn. nejpozději sedmý den po 

skončení turnaje zaslat soubor turnaje (*.TUNX) zpracovateli LOK (pro zápočet LOK i FRL) a v kopii na sekretariát ŠSČR. 
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13. Práva pořadatele turnaje seriálu 

13.1. Vybírat zvýšený vklad pro hráče předem nepřihlášené podle podmínek propozic turnaje. 

13.2. Uvést v propozicích vlastní název turnaje, sponzora apod. 

14. Ostatní informace 

14.1. V případě nedodržení povinností pořadatele si STK vyhrazuje právo rozhodnout dodatečně o nezařazení turnaje 

do seriálu. 

14.2. Turnaje budou započteny na LOK-rapid i FRL-rapid. 

15. Cenový fond 

15.1. Finanční cenový fond seriálu je 27.500,- Kč. V případě zařazení menšího počtu turnajů než 10 je STK oprávněna 

cenový fond snížit. 

15.2. Rozdělení cenového fondu v kategorii muži při 10 turnajích v seriálu: 1. místo 6.500,- Kč, 2. místo 4.500,- Kč, 3. 

místo 3.000,- Kč, 4. místo 2.000,- Kč, 5. místo 1.000,- Kč. 

15.3. Rozdělení cenového fondu v kategorii ženy: 1. místo 3.000,- Kč, 2. místo 2.000,- Kč, 3. místo 1.000, Kč. 

15.4. Rozdělení cenového fondu v kategorii senioři: 1. místo 1.500,- Kč, 2. místo 1.000,- Kč, 3. místo 500, Kč. 

15.5. Rozdělení cenového fondu v kategorii seniorky: 1. místo 500,- Kč. 

15.6. Rozdělení cenového fondu v kategorii junioři: 1. místo 500,- Kč. 

15.7. Rozdělení cenového fondu v kategorii juniorky: 1. místo 500,- Kč. 

15.8. Celkový vítěz obdrží na rok putovní pohár se štítkem svého jména. 

16. Závěrečná ustanovení: 

16.1. Tento rozpis by schválen STK ŠSČR dne 31. 7. 2022 

Jan Malec, předseda STK 


