
Šachový oddíl TJ Kobylisy pořádá 

Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu 2019/2020 

Pořadatel: Šachový oddíl TJ Kobylisy, Pavel Kopta, mail: koptap@seznam.cz, tel: 604146385 

Termín: Pátek 29.11.2019, 8:40-13:00, zahájení turnaje v 9:05, vyhodnocení od 12:40. 

Hrací místnost: 
TJ Kobylisy, U Školské zahrady 9, Praha 8, suterén 

MHD: 5 minut od stanice Kobylisy 

Spojení: Stanice Kobylisy – metro C, autobusy, tramvaje, mapa 

Systém: 

Kategorie:  

I) I. stupeň základní školy 

II) II. stupeň základní školy a příslušné ročníky gymnázií. 

Do každé kategorie může škola přihlásit jedno družstvo. 

Družstvo tvoří 4 žáci z jedné školy a nejvýše dva náhradníci. Výjimečně může družstvo 

startovat i s nižším počtem hráčů. 

Systém bude určen podle počtu přihlášených družstev tak, aby každé družstvo odehrálo 

6-7 zápasů. Při menším počtu družstev bude sehrán turnaj jednotlivců s vyhodnocením 

družstev. 

Tempo hry: 12-15 minut na partii s bonusem 5 sekund na tah. Partie se nezapisují. 

Přihlášky: 
Zašlete pořadateli mailem (kopatp@seznam.cz) do 25.11.2019.  

Uveďte název školy, kategorii, kontaktní osobu. (v příloze) 

Soupiska družstva: 
Každé družstvo nastupuje podle odevzdané soupisky, kterou vyplňte a do 28.11.2019 

zašlete předem pořadateli (výjimečně je možné odevzdat na místě). (v příloze) 

Startovné: 200,-Kč za družstvo bude vybíráno před zahájení turnaje an místě.  

Pomocné hodnocení: Podle určeného systému – tedy skóre, Buchholz nebo Sonnenborn. 

Ceny: Nejlepší družstva obou kategorií získají poháry, diplomy a drobné věcné ceny. 

Hodnocení: Nejméně 2 družstva z každé kategorie postoupí do krajského kola. 

Šachový materiál: Zajišťuje pořadatel. 

Zápočet na ELO: Turnaj nebude zaslán k výpočtu ratingu ELO. 

Další pokyny: 

Každá škola pošle s družstvem vedoucí staršího 18 let, který za žáky zodpovídá. 

Po dohodě je možné v průběhu turnaje ponechat členy družstva pod dozorem 

rozhodčího. S sebou: Startovné, svačinu a pití, psací potřeby pro vyplňování zápisů o 

utkáních, přezutí není nutné. 

Odkazy: 

Šachový oddíl TJ Kobylisy: www.sachkobylisy.com 

Šachový svaz ČR – propozice Přeboru škol: https://www.chess.cz/chci-hrat-

sachy/prebor-skol/2019-2020/ 

Pražský šachový svaz: http://prazskysach.cz/mladez/ 

Podrobná pravidla šachu 2018: https://www.chess.cz/wp-

content/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf 

Projekt Šachy do škol: http://www.sachydoskol.cz/ 

Různé: 

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává 

souhlas se zpracováním osobních dat (jméno , ročník narození) pro evidenci a další 

prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií. Výsledky a 

fotografie budou zveřejněny na www.sachkobylisy.com. 

Rozhodčí: Pavel Kopta, Kilián Slovák, Daniel Kostelecký 

 

Pavel Kopta 

TJ Kobylisy 

10.11.2019 

 

V příloze: Doplňující informace, vzor přihlášky a soupisky. 
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Informace o Přeboru škol v šachu 2019/2020: 
Přebor škol v šachu je celostátní soutěž řízená Šachovým svazem ČR.  

Probíhá ve čtyřech stupních:  

I) přebor školy jednotlivců 

II) okresní/obvodní kolo čtyřčlenných družstev škol 

III) krajské kolo 

IV) finále České republiky 

Kategorie:  

I. 1.-5.třída ZŠ 

II. 6.-9.třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií 

III. střední školy, učiliště apod. 

  

Poznámky: Přebor školy jednotlivců je možné sehrát (a vybrat tak nejlepší hráče pro vyšší kolo), ale není to 

podmínkou pro přijetí družstva do dalšího kola. Za družstva starší kategorie mohou hrát i mladší hráči. 

  

Odvodní kolo Prahy 8: 

Každá škola může vyslat družstvo do každé z kategorií I. a II. (Turnaj kategorie III. se konat nebude, zájemci 

mohou hrát přímo finále Prahy.) 

Družstvo tvoří 4 hráči a nejvýše 2 náhradníci. Je možná i účast neúplného družstva (2-3 hráči). Hrát mohou 

dívky a chlapci. Družstva sehrají 5-6 zápasů. V zápase nastupují vždy 4 hráči družstva seřazeni podle soupisky 

(pořadí na soupisce nelze v průběhu turnaje měnit). 

V případě malého počtu přihlášených družstev bude sehrán turnaj jednotlivců a výsledky družstev škol se 

vyhodnotí podle součtu bodového zisku nejlepších čtyř hráčů školy. 

 

Přihláška 
do Přeboru Prahy 8 družstev škol v šachu pro školní rok 2019/2020 

škola:  

Přihlašujeme družstvo do kategorie: (vyberte) 

a) A) (1-5.třída) 

b) B) (6.-9.třída) 

c) obě kategorie 

Jméno vedoucího družstva, nebo kontaktní osoby: 

kontaktní e-mail: 

kontaktní telefon: 

 

Soupiska družstva 
Přebor Prahy 8 družstev škol v šachu pro školní rok 2019/2020 

Škola:  

Kategorie: I nebo II 

šachovnice příjmení, jméno rok 

narození 

třída 

školy 

výkonnost (ELO) 

registrovaných hráčů 

1         

2         

3         

4         

5 (náhradník)         

6 (náhradník)         

  

Každé družstvo nastupuje podle odevzdané soupisky, kterou vyplňte a nejpozději den před turnajem zašlete předem pořadateli. 
Hráče seřaďte na soupisku podle šachové výkonnosti – od nejlepšího k nejhoršímu. 

Výkonnost (ELO) u neregistrovaných nevyplňujte. Registraci lze ověřit podle databáze hráčů na www.chess.cz.  

Na soupisce může být uvedeno více náhradníků, než se turnaje zúčastní. 


