Šachový klub Dopravní podnik Praha,z.s.
Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 - Karlín
pořádá

Přebor klubu ŠK Dopravní podnik Praha 2021
Termín:

každé pondělí od 11.10.2021 do 06.12.2021

Přehled turnajů:
Turnaj Název turnaje
A
Skupina A
B
Skupina B
C
Skupina C
D1
Skupina D1
D2
Skupina D2
D3
Skupina D3
D4
Skupina D4

Hrací tempo
90 min.+30 sek.
60 min.+30 sek.
30 min.+30 sek.
30 min.+30 sek.
12 min.+3 sek.
3 min.+2 sek.
3 min.+2 sek.

ELO max.
2199
1599
1599

ELO FIDE
FIDE
FIDE
FIDE
FIDE
FIDE Rapid
FIDE Blitz
FIDE Blitz

ELO ČR
LOK ČR
LOK ČR
LOK ČR
LOK ČR
LOK Rapid

Ředitelka a rozhodčí:

Růžena Přibylová, ruzena.pribylova@gmail.com, mobil +420 777 071 192

Účastníci:

hráči Šachového klubu Dopravní podnik Praha a pozvaní hosté

Hrací místnost:

Karlínské Spektrum – Dům dětí a mládeže hl. města Prahy
Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 – Karlín, 186 00 (salonek v 1. patře)

Systém:

uzavřené turnaje o 8 účastnících ve vážném šachu (turnaje A, B, C, D1)
s povinným zápisem partie
uzavřený turnaj o 8 účastnících v rapid šachu (turnaj D2)
uzavřené turnaje o 8 účastnících v bleskovém šachu (turnaje D3, D4)

ELO:

zápočet na ELO FIDE a ELO ČR ve vážném šachu (turnaje A, B, C, D1)
zápočet na ELO FIDE a ELO ČR v rapid šachu (turnaj D2)
zápočet na ELOI FIDE v bleskovém šachu (turnaje D3, D4)

Hrací tempo:

vážný turnaj – 90 minut na partii + 30 sekund za tah (turnaj A)
vážný turnaj – 60 minut na partii + 30 sekund za tah (turnaj B)
vážné turnaje – 30 minut na partii + 30 sekund za tah (turnaj C, D1)
rapid turnaj - 12 minut na partii + 3 sekundy za tah (turnaj D2)
bleskové turnaje - 3 minuty na partii + 2 sekundy za tah (turnaje D3, D4)

Čekací doba:

Hráč, který se nedostaví ve stanoveném limitu 60 minut po zahájení kola (turnaje
A, B), resp. 30 minut (turnaje C, D1) partii prohrává kontumačně.

Vyhodnocení:

Turnaje A, B, C: 1. počet bodů, 2. Sonnenborn, 3. Vzájemná partie, 4. Dodatečná
blesková partie.
Turnaje D: Bodový zisk hráčů v turnajích D1+D2+D3+D4 se sčítá. Hráči s nejvyšším
ziskem bodů jsou vítězi turnajů D. Ostatní pomocná hodnocení dále shodná jako
v turnajích A, B a C.

Ceny:

za 1. – 3. místo – diplomy a medaile

Šachový klub Dopravní podnik Praha,z.s.
Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 - Karlín
Harmonogram turnajů:
Datum
Čas
11.10.2021
17:30
18.10.2021
17:30
25.10.2021
17:30
01.11.2021
17:30
08.11.2021
17:30
15.11.2021
17:30
22.11.2021
17:30
29.11.2021
17:30
06.12.2021
17:30
13.12.2021
17:30

Událost
1. kolo
2. kolo
Dohrávky
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Dohrávky
7. kolo
Vyhlášení výsledků

Startovné:

100 Kč, hradí se bankovním převodem na účet klubu č. 2902015681 / 2010 vedený
u FIO banky, variabilní symbol = FIDE ID nebo evidenční číslo ELO ČR. Startovné
zahrnuje poplatek za zápočet turnajů na ELO FIDE a ELO ČR.

Hlášení výsledků:

Výsledky partií jednotlivých kol hlásí vítěz partie, při remíze bílý a odevzdává
současně oba dva partiáře. Informace o turnaji budou zveřejněny na stránce
http://skdp.cz/prebor, výsledky budou zveřejněny na serveru chess-results.com.

Změna termínu:

Kdo bude chtít odložit termín partie, musí se domluvit se soupeřem na náhradním
termínu a oznámit nový termín ředitelce soutěže. Předpokladem však je, že
k dohodě dojde před stanoveným začátkem partie. Hráč, který v rámci čekací doby
od stanoveného začátku partie k partii nenastoupí, partii prohrává kontumačně.
Všechny partie musí být dohrány před posledním kolem podle harmonogramu.
Prosíme všechny hráče, aby svým soupeřům vyšli maximálně vstříc, pokud budou
požádáni o náhradní termín partie. Pevně věříme, že se dohoda vždy najde, všichni
patříme do stejného klubu. Pokud se hráči nedokážou na náhradním termínu
domluvit, nahlásí tento problém ředitelce turnaje, která situaci prověří a
rozhodne..

Registrace:

Registrace do turnaje je zahájena zařazením hráče na startovní listinu
zveřejněnou na internetu na stránce chess-results.com, podmíněna úhradou
startovného na výše uvedený bankovní účet a dokončena předáním podepsaného
potvrzení o bezinfekčnosti COVID-19 před zahájením každého kola.

Přihlášky:

nejpozději do pátku 08.10.2021 do 15 hodin e-mailem na adresu
ruzena.pribylova@gmail.com, uveďte turnaj, do kterého se hlásíte, Váš mobilní
telefon a e-mail.

Různé:

Účastník turnajů souhlasí, že mohou být zveřejněna pořízená data a výsledky
turnaje pro zápočet na ELO ČR a ELO FIDE, stejně jako partie a fotografie z tohoto
turnaje na webových stránkách pořadatele. Souhlas se zveřejněním fotografií lze
kdykoliv odvolat a zveřejněné fotografie budou z uvedené stránky odstraněny.

V Praze 2. října 2021

Růžena Přibylová, v. r.

Šachový klub Dopravní podnik Praha,z.s.
Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 - Karlín
Hygienická opatření:
Pořadatelé mají povinnost účastníky evidovat. Všichni účastníci akce a doprovázející osoby musí být
ohleduplní a respektovat tato omezení:
-

po vstupu do hracích prostor neprodleně použít dezinfekci umístěnou na stojanech
ve vnitřních prostorách se pohybovat pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest –
respirátorem
při partii hráči nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor
dodržovat rozestupy a komunikaci omezit na minimum
před a po partii si nepodávat ruce, soupeře pozdravit pokynutím hlavy
před prvním kolem odevzdat podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 včetně kopie
dokladu o provedeném testu s negativním výsledkem, nebo o provedeném očkování, nebo o
potvrzeném onemocnění COVID-19

Hygienická opatření budou průběžně upravována podle nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy a
Ministerstva zdravotnictví ČR. Věříme, že se nám podaří vytvořit bezpečné prostředí.

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI COVID-19
Já, níže podepsaný ___________________________________________________________, narozen ___________________,
bytem _____________________________________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________ mobil: ____________________________________
zastoupený zákonným zástupcem (hráči mladší 18 let, vyplňte dle skutečnosti):
_________________________________________________________________________________, prohlašuji, že:
• nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní a splňuji alespoň jedno z následujících OPATŘENÍ:
a) RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny
b) POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72
hodinami
c) očkování proti onemocnění COVID-19 doložené národním certifikátem o provedeném očkování
d) potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní
e) na místě provedený preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem
f) test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ve škole nebo
školském zařízení nejdéle před 72 hodinami
V Praze ___________________________________

_________________________________________
podpis hráče (u ml. 18 let zák. zástupce)

