Šachový klub Dopravní podnik Praha, z.s.
ve spolupráci s Chess Academy Club, z.s.
pořádá
23. ročník turnajů v rapid a bleskovém šachu 2019/2020

Velká cena ŠK Dopravní podnik Praha
Termíny turnajů:

Místo konání:
Dopravní spojení:

Systém turnajů:
Hrací tempo rapid:
Hrací tempo blesk:
Čekací doba:

Zápočet na ELO:
Losování:
Pořadí:

Právo účasti:
Ceny:

209. turnaj – sobota 02.11.2019
| 209. UniCredit Rapid Open
210. turnaj – sobota 23.11.2019
| 210. UniCredit Blitz Open
211. turnaj – sobota 01.02.2020
| 211. UniCredit Rapid Open
212. turnaj – sobota 04.04.2020
| 212. UniCredit Blitz Open
Termíny mohou být v mimořádném případě upraveny.
Aktuální informace vždy na www.skdp.cz.
EA Hotel Populus, U Staré cihelny 2182/11, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Metro A – stanice Želivského
- Bus 155 ze stanice Želivského (ul. Votická) do stanice Malešická
odjezd v 9:15, 9:28, 9:45, 9:58 hodin (3 zastávky, 4 minuty)
Metro B, C – stanice Florenc
- Bus 133 ze stanice Florenc do stanice Malešická
odjezdy v 9:00, 9:15, 9:30, 9:45 hodin (8 zastávek, 11 minut)
otevřený turnaj švýcarským systémem hraný podle platných pravidel FIDE pro
rapid šach s uplatněním článku A.4 na 7 kol (rapid), resp. 13 kol (blesk)
12 minut na partii + 3 sekundy za každý provedený tah pro každého hráče
3 minuty na partii + 2 sekundy za každý provedený tah pro každého hráče
Hráč, který se nedostaví ve stanoveném limitu 3 minuty (bleskový turnaj), resp.
12 minut (rapid turnaj) po zahájení kola partii prohrává kontumačně a nebude
do dalšího kola nalosován.
Rapid – ELO FIDE Rapid, ELO ČR rapid, Bleskové turnaje – ELO FIDE Blitz
programem Swiss-Manager (© Ing. Heinz Herzog)
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 a dále dle Soutěžního
řádu ŠS ČR
hráči registrovaní v Šachovém svazu ČR, hráči z ČR neregistrovaní v ŠS ČR,
zahraniční hráči registrovaní ve FIDE s FIDE ID číslem
finanční a věcné ceny

Finanční ceny – celkové
pořadí
209. UniCredit Rapid Open
210. UniCredit Blitz Open
211. UniCredit Rapid Open
212. UniCredit Blitz Open
- v každém turnaji

Open (min. 70 hr.)
Ženy (min. 3 hr.)
1. cena 1200 Kč
1. cena 300 Kč
2. cena 1000 Kč
Senioři S-65 (min. 5. hr.)
3. cena 800 Kč
1. cena 300 Kč
4. cena 700 Kč
Žáci U-15
5. cena 600 Kč
1. - 3. místo - drobné věcné ceny
6. cena 500 Kč
Ceny jsou garantovány v případě uvedeného min. počtu hráčů, v opačném případě mohou být
adekvátně upraveny.
Sponzoři a partneři turnaje:

Velká cena ŠK Dopravní podnik Praha
Startovné:

Hrací materiál:

Ředitelka turnaje:
Rozhodčí:
Přihlášky:

Startovní listiny:

Registrace:

Různé:

Hráči přihlášení v řádném termínu (1 den před turnajem do 17:00 hodin):
120 Kč; 80 Kč - ženy, senioři (starší 65 let), mládež (do 15 let), mistři FIDE
50 Kč – hráči ŠK DP Praha. Hráči s tituly GM, WGM, IM a WIM neplatí.
Hráči přihlášení po termínu/nepřihlášení hráči: 150 Kč; 110 Kč - ženy, senioři
(starší 65 let), mládež (do 15 let), mistři FIDE
Startovné se hradí v hotovosti během registrace do turnaje.
Každý lichý hráč si přiveze turnajovou šachovou soupravu a digitální hodiny.
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.
Růžena Přibylová, e-mail: ruzena.pribylova@gmail.com, tel. +420 777 071 192
Pavel Háse
elektronicky e-mailem na adresu ruzena.pribylova@gmail.com
nejpozději 1 den před začátkem turnaje do 17:00 hodin.
Přihláška se považuje za potvrzenou uvedením hráče do startovní listiny
zveřejněné na internetu.
Startovní listiny přihlášených hráčů, stejně jako průběžné výsledky budou
zveřejněny na internetu na stránce www.chess-results.com. Odkaz na
konkrétní turnaj je dostupný v přehledu termínů turnajů v těchto propozicích.
Registrace do turnajů probíhá dle harmonogramu od 9:15 do 9:45 hodin.
Přihlášení hráči, kteří se na registraci v daném čase nedostaví, nebudou
s ohledem na dodržení časového harmonogramu nalosováni do 1. kola.
Za bezpečnost dětí a mládeže odpovídá jejich doprovázející osoba starší 18
let. Účastníci turnajů souhlasí s pořízením fotografií a případným zveřejněním
na internetu. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat. 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.

Harmonogram rapid turnajů (209. UniCredit Rapid Open, 211. UniCredit Rapid Open)
Čas od
Čas do
Událost
9:15
9:45
Registrace do turnaje a úhrada startovného
9:55
Losování a zahájení turnaje
10:00
14:15
1. kolo – 7. kolo (rapid turnaj)
14:15
14:30
Vyhlášení výsledků (rapid turnaj)
Harmonogram bleskových turnajů (210. UniCredit Blitz Open, 212. UniCredit Blitz Open)
Čas od
Čas do
Událost
9:15
9:45
Registrace do turnaje a úhrada startovného
9:55
Losování a zahájení turnaje
10:00
13:15
1. kolo – 13. kolo (bleskový turnaj)
13:15
13:30
Vyhlášení výsledků (bleskový turnaj)
Historický přehled výsledků Velké ceny 1995 – 2019:
http://skdp.cz/wp-content/uploads/2016/01/Velka-cena-Akademie-1995-2019.xlsx
V Praze, 01.10.2019

Růžena Přibylová, v. r.
Sponzoři a partneři turnaje:

