
ŠK Praha-Smíchov 
z pověření Sportovně technické komise Pražského šachového svazu 

pořádá turnaj 

PŘEBOR PRAHY 
v rapid šachu čtyřčlenných družstev 2018 

 
Systém soutěže:  Švýcarský na 7 kol (může být přizpůsobeno dle počtu přihlášených). Turnaj je kvalifikací pro účast v Poháru ČR v rapid šachu 

čtyřčlenných družstev (který se koná 16. 9. 2018 v Teplicích v Čechách), kam postupují první tři družstva, která nemají přímý 
postup podle propozic Poháru ČR v rapid šachu družstev a jejichž soupiska vyhovuje kritériu „Právo postupu“. Přeborníkem 
Prahy se stává nejlépe umístěné družstvo z Pražského oddílu. O konečném pořadí v turnaji rozhodne 1) součet skóre ze všech 
zápasů, 2) počet zápasových bodů (za vyhrané utkání se počítají družstvu 3 body, za nerozhodné 1 bod), 3) součet vyhraných 
partií ze všech sehraných utkání, 4) výsledek proti vítěznému družstvu, dále druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v 
pořadí a 5) los. 

 
Přihlášky:  Písemně do 7. 6. 2018 (termín pro doručení), posílejte e-poštou na adresu hl. rozhodčího turnaje. Přihlášku je nutné potvrdit 

osobně nebo v zastoupení zaplacením startovného při prezentaci v den konání turnaje 9. 6. 2018 do 9.00 hod. v hrací místnosti. 
Družstvo, které nepotvrdí svoji účast při prezentaci, bude považováno za odhlášené. 
Součástí prezentace je odevzdání soupisky družstva. 
STK PŠS si vyhrazuje právo zrušit konání tohoto turnaje z důvodu malého počtu přihlášených družstev. 
 

Právo účasti:  Čtyřčlenná družstva pražských oddílů, mimopražská družstva jen pokud se vejdou do limitu počtu družstev daného kapacitou 
hrací místnosti. 

 
Právo postupu:  Jen družstva reprezentující pražské oddíly, a to jen ta družstva, na jejichž soupisce nebude ani jeden hráč z těch, kteří byli 

uvedeni na kterékoliv soupisce ligového družstva v základní sestavě v soutěži 2017/2018 v praktickém šachu.  
 
Složení družstev:  Soupiska družstva může obsahovat jednoho cizince nebo jednoho hosta, pokud byl tento cizinec, resp. host, na soupisce 

některého z družstev daného oddílu v praktickém šachu 2017/2018, a může obsahovat 2 náhradníky. 
 
Předpis pro sehrání utkání: Sestava musí obsahovat jména a příjmení hráčů v pořadí dle soupisky v počtu předepsaném tímto rozpisem soutěže. 

Družstvo musí nastoupit k utkání v pořadí dle sestavy od první šachovnice. Sestava může obsahovat i nižší počet 
hráčů, v takovém případě jsou šachovnice obsazovány hráči od první do tolikáté, kolik hráčů sestava obsahuje. 
Zjistí-li se po zahájení utkání, že dvojice na některé šachovnici neodpovídá postavení na soupisce, prohrává to 
družstvo, z jehož viny došlo k chybnému rozsazení, kontumačně všechny partie nesprávně sestavených dvojic. 
Hráč, který bude v průběhu turnaje kontumován podruhé z důvodu nedostavení se k partii, nesmí už nastoupit (tj. 
nesmí být ani uveden v sestavě družstva) v dalších utkáních až do konce turnaje. 

 
Omezení:  Pořadatel si vyhrazuje právo přijmout účastníky do max. kapacity sálu, nejvýše 28 družstev. 
 
Termín konání:  Sobota 9. června 2018 od 8.00 do 17.00 hod. 
 
Program:  800 – 900 hod  prezence   930 – 1630 hod  utkání 1. až 7. kola 

900 – 930 hod  zahájení   1630 – 1700 hod  vyhlášení výsledků 
 
Hrací místnost:  Úřad MČ Praha 5, Štefánikova 13, Praha 5. MHD: stanice Anděl – metro, tram.č. 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21 – odtud 

pěšky cca 100m směrem k Arbesovu nám. 
 
Hrací mateniál:  Každé družstvo přiveze s sebou 2 šachové soupravy soutěžní velikosti a dvoje digitální šachové hodiny Pořadatel zapůjčí 

šachový materiál a hodiny proti vratné záloze 500,- Kč a za úhradu 50,- Kč. 
 
Tempo hry:  15 minut na partii s bonusem 5 sekund na tah 
 
Startovné a záruky:  Startovné bylo staveno pořadatelem ve výši 400,- Kč za každé startující družstvo. 
 
Ceny:   Vítězné družstvo získává pohár Přeborníka Prahy, diplom a medaile pro hráče družstva. Druhé a třetí družstvo obdrží diplom a 

medaile pro hráče družstva. Pořadatel garantuje ceny vítězným družstvům v celkovém pořadí (1.místo = 1.200,- Kč, 2.místo = 
1.000,- Kč, 3.místo = 800,- Kč). 

Občerstvení:  Po celou dobu konání turnaje bude v hrací místnosti v provozu bufet, kde bude možné zakoupit běžné občerstvení. 
 
Zápočet:   Turnaj bude započítán na rapid rating LOK a FIDE. Jeho započtení zajistí pořadatel. 
 
Hl. rozhodčí: Ing. Alexej Šimeček, e-mail: alexej@simecek.org, mobil: 775 614 759 

Ředitel turnaje:  Vladislav Pivoňka, ŠK Smíchov, Zubatého 10, Praha 5, email: miky.pivonka@gmail.com, mobil: 724 095 965 


