
               Propozice Přeboru klubu ŠK Dopravní podnik Praha 2019 

Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.      Růžena Přibylová 

          předseda klubu       ředitelka turnajů 

 

Pořadatel:   Šachový klub Dopravní podnik Praha 

Hrací místnost:  Karlínské Spektrum, Karlínské náměstí 316/7, Praha 8 – Karlín, 1. patro 

Hrací dny:  pondělí 17:30 hodin a 18:45 hodin v níže uvedených termínech 
 

Termíny: 

1. kolo  23. 09. 2019   18:00 hodin 

2. kolo  07. 10. 2019  17:30 hodin 

3. kolo  07. 10. 2019  18:45 hodin 

4. kolo  21. 10. 2019  17:30 hodin 

5. kolo  21. 10. 2019  18:45 hodin 

6. kolo  11. 11. 2019  17:30 hodin 

7. kolo  11. 11. 2019  18:45 hodin 

8. kolo  25. 11. 2019  17:30 hodin 

9. kolo  02. 12. 2019  17:30 hodin 

Náhradní termíny:  30.9.2019, 14.10.2019, 4.11.2019, 18.11.2019 

Tempo hry:  25 minut na partii s bonifikací 3 sekund za každý provedený tah 

Čekací doba:  25 minut 

Systém:  uzavřené turnaje, 4 skupiny po 10 hráčích podle pravidel FIDE pro rapid šach 

   skupina A | skupina B | skupina C | skupina D 

  V případě rovnosti bodů rozhodují vzájemné partie mezi hráči se stejným 

počtem bodů, Sonneborn a vyšší počet výher.  

Odkládání partií: Hráči se mohou dohodnout na posunutí kola na 18:00 hodin. Toto musí 
vyznačit na nástěnce v rozpise kola (Poznámka). V případě, že se hráč nemůže 
k partii dostavit v řádném termínu, je povinen se soupeři včas omluvit 
(minimálně 1 den předem), informovat dále ředitelku turnajů a dohodnout se 
se soupeřem na náhradním termínu. Náhradní termín oznámí hráč požadující 
změnu e-mailem ředitelce turnajů a v kopii svému soupeři. Pokud přeložení 
kola odsouhlasí soupeř i ředitelka soutěže, bude partie sehrána v náhradním 
termínu. Pokud nebude možné dohodnout náhradní termín, v krajním 
případě bude partie kontumována ve prospěch soupeře. 
 

Hráč musí v nejbližším možném termínu vyznačit změnu termínu určitého 

kola na nástěnce. Informace o přeložených zápasech budou také na webu 

http://www.skdp.cz/prebor. 

Zápočet výsledků:  Turnaje A, B a C budou zaslány na zápočet ELO FIDE Rapid + ELO ČR Rapid.      

Turnaj D bude zaslán na zápočet na ELO ČR Rapid.  

Další informace:  Po ukončení partií hráči zapíší výsledek na rozlosování kola, do skříně uklidí 

   šachový materiál, hodiny, vizitky a označení stolu. 

V Praze 23. 9. 2019 
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