
Propozice 
XVI. ročník šachového turnaje mládeže 

věnovaný vzpomínce na tragicky zesnulého spoluhráče žáků  ŠK Smíchov 

 

Memoriál Jana Weisgraba 

Přebor Prahy mládeže do 14 let v rapid šachu 2018 
 

Záštitu nad turnajem převzal radní MČ Praha 5 – pan JUDr. Petr Lachnit 

 

1. Řídící orgán:  Pražský šachový svaz, Komise mládeže, Pod Děkankou 82, BOX 31, 140 21 Praha 4 

2. Ředitel turnaje:  
 

Vladislav Pivoňka, e-mail: miky.pivonka@gmail.com 

3. Hlavní rozhodčí: Ing. Karel Vandas, karel.vandas@seznam.cz  
 

4. Termín soutěže: 
Neděle 26. 11. 2017,  08:30-09:15 prezence; 09:30 zahájení 1. kola,  

Zakončení turnaje – vyhlášení vítězů okolo 16:30h.  
 

5. Hrací místnost: Úřad Městské části Praha 5, Praha 5, Štefánikova 13 

 6. Spojení: 
Metro B - stanice Anděl či tramvají MHD č. 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 20 – odtud pěšky cca 

100m směrem k Arbesovu náměstí  
 

7. Právo účasti: 
Dívky a chlapci narození 2004 a mladší, registrovaní i neregistrovaní do vyčerpání kapacity 

sálu 100 míst. Hráči bez platné registrace hrají bez nároku na postup.  
 

8. Věkové 

kategorie:  

H14 chlapci (ročník narození 2004 a mladší)  

H12 chlapci (ročník narození 2006 a mladší)  

H10 chlapci (ročník narození 2008 a mladší)  

D14 dívky (ročník narození 2004 a mladší)  

D12 dívky (ročník narození 2006 a mladší)  

D10 dívky (ročník narození 2008 a mladší)  

Memoriál J.Weisgraba chlapci a dívky (ročník narození 2001 a mladší) 
 

9. Systém hry: 7 kol švýcarským systémem 

10. Přihlášky: 

 

Zasílejte na e-mail: jave9@seznam.cz do uzávěrky v PÁ dne 25. 11. 2017. V přihlášce 

uvádějte jméno, datum narození a ELO-R. V případě volné kapacity může pořadatel přijmout i 

pozdější přihlášky do vyčerpání kapacity hrací místnosti (100 hráčů).  
 

11. Startovné: 50,-Kč za hráče 

12. Informace 

ŠSČR: 
 

http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/rapid.html  
 

13. Tempo hry:  
 

20 minut pro každého hráče na celou partii s bonusem 5 sekund na tah. Partie se nezapisují. 
 

14. Hodnocení 

výsledků:  
 

Dle čl. 5.2 Soutěžního řádu ŠSČR.  

Výsledky budou zaslány na zápočet LOK ČR – ELO RAPID.  
 

15. Postupy v 

mistrovských 

kategoriích (HD10-

14): 
 

Na Mistrovství České republiky z turnaje postupují: v kategorii H10: vítěz a druhý, D10: vítězka, H12: 

první tři, D12: vítězka a druhá, H14: vítěz a druhý, D14: vítězka a druhá.  

Do Mistrovství České republiky dále přímo postupují hráči (HD10: - , HD12: Matouš Hlavina, HD 14: 

Viktor Přibyl /blíže viz web:http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/jednotlivci/rapid.html   
 

16. Ceny  
 

V kategoriích Přeboru Prahy HD10-14 získávají hráči/ky na 1. - 3. místě poháry, diplomy a věcné ceny.  

V „Memoriálu  J. Weisgraba“ obdrží hráči a hráčky na 1. - 3. místě poháry, diplomy a věcné ceny. 

Nejmladší hráčka a hráč společného turnaje obdrží diplom a věcnou cenu.  
 

17. Materiál 
Každý lichý hráč je povinen přinést 1 hrací soupravu turnajové velikosti včetně funkčních digitálních 

šachových hodin. Za poplatek 50 Kč je možno omezené množství souprav zapůjčit od pořadatele. 

18. Organizační 

pokyny 
Za bezpečnost hráčů v průběhu soutěže zodpovídá jejich doprovod starší 18 let. 

V hrací místnosti bude zajištěno občerstvení. 

19. Výsledky 

 
 

Výsledky budou zveřejněny na stránkách http://chess-results.com/  a webu Pražského šachového svazu 

http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/    
 

 

V Praze dne 8.11.2017 ŠK Smíchov - Vladislav Pivoňka 

pořadatel soutěže 

    Vojtěch Rut 

předseda KM PŠS 
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