
Systém a pravidla online PORG Open (rapid a blesk) 

Turnaje budou konat výhradně na serveru lichess.org. Soubor s přezdívkami a emaily bude 
všem zúčastněným hráčům zaslán e-mailem. Před začátkem turnaje si všechny hráče přidejte 
do přátel, aby nedošlo k zbytečnému zdržení či komplikacím.  

Účastníci:   hráči nar. 1995 a mladší ŠK Dopravní podnik Praha a hosté startující za
   družstva klubu – 10 hráčů. 

Server:   www.lichess.org 
 
Tempo:   rapid šach 12 minut s bonifikací 5 sekund na provedený tah,  

Bleskové partie 3 minuty s bonifikací 2 sekund 
 
Termín:   27. 4. – 5. 5., denně od 18:00 hodin. 

Zahájení turnajů – pondělí 27. 4., poslední kolo – úterý 5. 5., vyhlášení 
 výsledků – středa 6.5. v 19 hodin.   

 
Sytém turnajů: turnaje se hrají systémem každý s každým. Každý den sehrají hráči 

jednu partii v rapid šachu a 2 partie v bleskovém šachu. Barvy hráčů 
turnaje v rapid šachu jsou určeny rozpisem, v bleskovém šachu sehrají 
hráči jednu partii bílými a jednu partii černými figurami.  

   
Losování:  Hráči budou do turnajů nasazeni podle ELO FIDE v rapid šachu (příp. 
   národního Ela v rapid šachu), losování 1. kola bude zveřejněno  
   nejpozději do neděle 26. 4. 2020.  
 
Startovní listiny: budou zveřejněny na chess-results.com  

Losování 1. kola bude nejpozději v pondělí 27.4. v 16 hodin.  

Hlášení výsledků: Výsledky všech partií hlásí vítěz partie v rapid šachu, při remíze 
výsledek hlásí bílý. Všechny výsledky se musí nahlásit v hrací den 
nejpozději do 23 hodin emailem ruzena.pribylova@gmail.com  

Kdo bude chtít změnit hrací čas, může se samozřejmě domluvit se soupeřem na jiné hodině, 

ale MUSÍ souhlasit oba. Jestliže se hráči neshodnou, partie by měla započnout ve zmíněných 

18:00 hodin. Prosíme všechny hráče, aby případně svým soupeřům vyšli maximálně vstříc, 

pokud jsou i přes nynější situaci časově vytížení prací nebo studiem. To znamená najít jiné 

východisko, tudíž jiný hrací čas. Všichni jsme příslušníci stejného klubu a musíme si vyjít vstříc. 

Nemáme důvod si nějak navzájem škodit třeba tím, že bychom soupeři odmítali odehrát partii 

v jinou hodinu, jelikož třeba nemá ve zmíněných 18 hodin čas, abychom tak docílili kontumační 

výhry, apod. Pokud však na takové problémy dojde, lze je řešit nahlášením dané situace, 

kterou prověříme a posoudíme. Pevně věříme, že k ničemu takovému nedojde. 

Další a nejdůležitější pravidlo se týká FAIR PLAY. Jedná se o přísný zákaz používání šachových 
strojů a jejich uplatnění během turnajové partie. Zakázáno je také si virtuální pozici přehrávat 
nebo dokonce analyzovat na fyzické šachovnici. Pro jistotu upozorňuji, že šachové servery umí 

http://www.lichess.org/


rozpoznat, když někdo při partii používá šachový stroj a vymaže mu účet. V takovém případě 
by byl samozřejmě i bezpodmínečně vyřazen z turnaje.  

HARMONOGRAM TURNAJE 

27. 4. pondělí 18:00 – 1. kolo 
28. 4. úterý 18:00 – 2. kolo 
29. 4. středa 18:00 – 3. kolo 
30. 4. čtvrtek 18:00 – 4. kolo 
1. 5. pátek 18:00 – 5. kolo 
2. 5. sobota 18:00 – 6. kolo 
3. 5. neděle 18:00 – 7. kolo 
4. 5. pondělí 18:00 – 8. kolo 
5. 5. úterý 18:00 – 9. kolo 

Rozpis jednotlivých utkání v rapid šachu 

1. kolo 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

2. kolo   10-6 7-5 8-4 9-3 1-2 

3. kolo 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7 

4. kolo 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3 

5. kolo 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8 

6. kolo 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4 

7. kolo 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9 

8. kolo 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9. kolo 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1 

 

V Praze 22. dubna 2020 

Růžena Přibylová 


