
Anketa PŠS pro pražský přebor družstev 
 

Anketa vyplývající z podnětů konference 2017 a týkající se pražského přeboru družstev 
 
*Povinné pole 

 

Zavedení tempa s přídavkem jako alternativního ke stávajícímu 

tempu 
Zavedení tempa s přídavkem jako jediného hracího tempa není možné, protože některé hrací 

místnosti mají pevnou zavírací hodinu, která neumožňuje, aby partie trvala déle jak 4 hodiny a 20 

minut (což při tempu 90 minut na celou partii s přídavkem 30 sekund po každém provedeném 

tahu a spotřebě času „na doraz“ představuje „pouze“ 80 tahů, a nelze zaručit, že žádná z partií 

hraných „na doraz“ nebude delší). Je ale možné toto tempo zavést jako alternativní (volitelné), t.j. 

tempo by si mohl oddíl vybrat pro každé svoje družstvo individuálně. Volba tempa by se uváděla 

v přihlášce do soutěže a byla by platná pro všechna utkání družstva hraná v jeho hrací místnosti. 

Uvedená možnost zčásti plní očekávání, na druhou stranu vytváří větší nároky na hráče, kteří se 

budou muset vždy zorientovat v jakém tempu se hraje. Jako hrací tempo s přídavkem je navržen 

čas 90 minut na celou partii s přídavkem 30 sekund po každém provedeném tahu. Čas bez 

přídavku by byl stávající, tj. 100 minut na 40 tahů, plus 30 minut na zbytek partie. 

 

Chcete, aby bylo v soutěži používáno dvojí tempo? * 
 Ano. 

 Ne 

 

Pokud jste odpověděli ANO, odpovězte i na následující otázku.  

 

Chcete tempo s přídavkem pro všechna vaše družstva? 
 Ano 

 Ne, jen pro některá. 
 

Zájem a možnosti v případě vytváření souboru partií v přeborové 

skupině 
Existence souboru partií z přeborové skupiny bude mít pozitivní vliv na kvalitu soutěže, na druhou 

stranu klade další požadavky na oddíly související s jeho vytvářením. Otázkou tedy je nejen zda 

soubor partií v PGN formátu v přeborové skupině vytvářet, ale i zda ho budou všechna družstva v 

přeborové skupině schopna včas zajistit. Odpovědí na otázku hlasujete o povinnosti oddílu zaslat 

soubor partií ve formátu PGN z každého domácího utkání vedoucímu soutěže nejpozději do pěti 

pracovních dní po termínu utkání.  

Chcete, aby se v přeborové skupině vytvářel soubor všech sehraných 

partií? * 
 Ano 

 Ne 

Jste schopni vytvářet soubor partií z utkání v PGN formátu vlastními 

silami a včas? * 
 Ano 

 Ne 


