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pořádá 
seriál turnajů v rapid a bleskovém šachu na serveru lichess.org 

3. Dopravní podnik Online 

 

 
 
Termín:    12.04.2021 – 23.04.2021 
Přehled turnajů: 

Turnaj Název turnaje Hrací tempo Losování Výsledky Pořadí 

A1 3. DP Online Rapid A1 10 min.+3 sek. Losování Výsledky Tabulka 

A2 3. DP Online Blitz A2 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

A3 3. DP Online Blitz A3 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

B1 3. DP Online Rapid B1 10 min.+3 sek. Losování Výsledky Tabulka 

B2 3. DP Online Blitz B2 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

B3 3. DP Online Blitz B3 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

C1 3. DP Online Rapid C1 10 min.+3 sek. Losování Výsledky Tabulka 

C2 3. DP Online Blitz C2 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

C3 3. DP Online Blitz C3 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

D1 3. DP Online Rapid D1 10 min.+3 sek. Losování Výsledky Tabulka 

D2 3. DP Online Blitz D2 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

D3 3. DP Online Blitz D3 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

E1 3. DP Online Rapid E1 10 min.+3 sek. Losování Výsledky Tabulka 

E2 3. DP Online Blitz E2 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

E3 3. DP Online Blitz E3 3 min.+2 sek. Losování Výsledky Tabulka 

 
Pořadatel:  Šachový klub Dopravní podnik Praha,z.s., http://skdp.cz/dp-online 
Ředitelka soutěže: Růžena Přibylová, ruzena.pribylova@gmail.com, mobil +420 777 071 192 
Účastníci:   hráči Šachového klubu Dopravní podnik Praha a pozvaní hosté 
Server a tým:  www.lichess.org, Komunita – tým: Šachový klub Dopravní podnik Praha 
Místnost:  http://meet.google.com/vog-mcsh-ozu 

   Před zahájením turnaje a před každým kolem se přihlaste do této místnosti. 
Kontakty:  Přezdívky hráčů na serveru lichess.org, mobilní telefon a e-mail jsou k dispozici 

na sdíleném disku: turnaje A, turnaje B, turnaje C, turnaje D, turnaje E. 
Systém:  uzavřené turnaje o 10 účastnících v rapid šachu (turnaje A1, B1, C1, D1, E1) 

uzavřené turnaje o 10 účastnících v bleskovém šachu (A2, A3, B2, B3, C2, C3, 
D2, D3, E2, E3) 

ELO: před zahájením partie zvolte „Hodnocená partie“ pro zápočet na ELO Lichess 
Hrací tempo:   rapid turnaj - 10 minut na partii + 3 sekundy za každý provedený tah 

bleskové turnaje - 3 minuty na partii + 2 sekundy za každý provedený tah 
Vyhodnocení: Bodový zisk hráčů v turnajích A1+A2+A3, B1+B2+B3, C1+C2+C3, D1+D2+D3 a 

E1+E2+E3 se sčítá. Hráči s nejvyšším ziskem bodů jsou vítězi turnajů A, B, C, D 
a E a budou odměněni. V případě stejného počtu bodů hráčů na prvních 3 
místech rozhodnou o celkovém pořadí dodatečné dvě bleskové partie mezi 
hráči se stejným počtem bodů. 

Startovné:  se neplatí 
Ceny: za 1. – 3. místo – diplomy a medaile, budou předány hráčům individuálně 
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Harmonogram turnajů: 

Datum Čas Rapid Blitz 1 Blitz 2 Datum Čas Rapid Blitz 1 Blitz 2 
 

 
pondělí 
12.04. 
2021 

18:00 1. kolo    

 
pondělí 
19.04. 
2021 

18:00 6. kolo   

18:30  1. kolo  18:30  6. kolo  

18:45   1. kolo 18:45   6. kolo 

19:00 2. kolo   19:00 7. kolo   

19:30  2. kolo  19:30  7. kolo  

19:45   2. kolo 19:45   7. kolo 
 

 
středa 
14.04. 
2021 

18:00 3. kolo    

 
středa 
21.04. 
2021 

18:00 8. kolo   

18:30  3. kolo  18:30  8. kolo  

18:45   3. kolo 18:45   8. kolo 

19:00 4. kolo   19:00 9. kolo   

19:30  4. kolo  19:30  9. kolo  

19:45   4. kolo 19:45   9. kolo 

pátek 
16.04. 
2021 

18:00 5. kolo   pátek 
23.04. 
2021 

18:00 případný play-off 

18:30  5. kolo  o 1. – 3. místo v celkovém pořadí, 
pokud mají hráči stejný počet bodů 18:45   5. kolo 

 
Hlášení výsledků: Výsledky partií jednotlivých kol hlásí vítěz partie, při remíze bílý. 

  Výsledek se zadává do souboru příslušného turnaje na sdíleném disku ŠK 

Dopravní podnik Praha: turnaje A, turnaje B, turnaje C, turnaje D, turnaje E.  

 
Změna termínu: Kdo bude chtít změnit hrací čas, může se samozřejmě domluvit se soupeřem 

na jiné hodině, ale MUSÍ souhlasit oba. Předpokladem však je, že k dohodě 
dojde před stanoveným začátkem partie. Hráč, který v termínu do 10 minut od 
stanoveného začátku partie k partii nenastoupí a soupeři se neozve, partii 
prohrává kontumačně. Všechny partie musí být však dohrané před posledním 
kolem podle harmonogramu. Prosíme všechny hráče, aby svým soupeřům vyšli 
maximálně vstříc, pokud jsou i přes nynější situaci časově vytíženi prací 
nebo studiem. 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. 
Pokud se partie uskuteční v jiný čas, dohodu musí oba hráči nahlásit e-
mailem na ruzena.pribylova@gmail.com a uvést nový termín do tabulky pro 
hlášení výsledků.  

 
Fair play: Každý hráč hraje férově sám za sebe bez jakékoliv pomoci dalších hráčů nebo 

technických prostředků. Během hraní na serveru by neměl být spuštěn 
jakýkoliv jiný program a nemělo by se měnit spuštěné okno. Server lichess.org 
umí rozpoznat, když někdo při partii používá šachový stroj a zablokuje mu účet. 
V takovém případě by byl hráč vyřazen z turnaje. 

 
Řešení problémů:  kdykoliv telefonicky na +420 777 071 192 
 
Přihlášky: nejpozději do pátku 09.04.2021 do 18 hodin e-mailem na adresu 

ruzena.pribylova@gmail.com, uveďte Vaši přezdívku na serveru lichess.org, 
Váš mobilní telefon a e-mail 

 

V Praze 6. dubna 2021       Růžena Přibylová, v. r. 
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