
ŠACHOVÝ  TURNAJ 
 

STŘEDNÍCH  ŠKOL 

 
12. ročník 

 
 

Pořadatel: Střední průmyslová škola dopravní, a. s. 

 Plzeňská 298/217a, Praha 5 

ve spolupráci se 

Sdružením soukromých škol Čech Moravy a Slezska 

 
 

Datum konání: čtvrtek 14. prosince 2017 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 



12. ročníku šachového turnaje 

středních škol ČR 

 

Pořadatel: SPŠD, a. s.,  Plzeňská 298/217a, 150 00 Praha 5 

 SSŠ ČMS 

Místo konání: SPŠD, a.s., Moravská 3, Praha 2 – Vinohrady 

Datum konání: čtvrtek 14. 12. 2017 

Čas. harmonogram: prezentace 8:15 – 8:45 

 zahájení turnaje 9:00 

 ukončení do 16:00 

Právo účasti: Tříčlenná družstva středních škol 

 (všichni hráči na soupisce musí být studenty téže školy). 

 Každá škola může vyslat maximálně 2 družstva. 

Systém turnaje: Bude určen před začátkem turnaje dle počtu přihlášených družstev. 

Tempo hry: 2 x 10 min + 5 s/tah na partii a hráče. Hraje se podle pravidel FIDE 

s úpravou pro rapid šach. 

Kritéria pořadí:  (Turnaj se hodnotí olympijským systémem) 

1. součet bodů získaných na jednotlivých šachovnicích 

2. vzájemný zápas 

3. výsledek proti prvnímu, druhému atd. družstvu 

4. los 

Ředitelka turnaje: Ing. Nejedlá Věra 

Hlavní rozhodčí: Bc. Martin Štolc 

Kontakt: Poláčková Iva, 242 481 941 

Přihlášky: Na přiloženém formuláři posílejte do 7. 12. 2017 na email: 

polackova@sps-dopravni.cz  

Startovné: 300,- Kč za družstvo 

Bezpečnost účastníků: Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži. 

Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá 

vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2 ). 

 Na hráče po celou dobu turnaje dohlíží osoba starší 18 let 

zodpovídající za jejich chování 

 Všichni účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatele 

(při hrubém porušení může být družstvo vyloučeno z turnaje). 

Různé: Šachové soupravy zajišťuje pořadatel. 

 Ceny zajištěny pro první tři družstva a nejlepší hráče na jednotlivých 

šachovnicích. Všechna družstva obdrží účastnický list 

Spojení: metro A – stanice Náměstí Míru; metro C – stanice I. P. Pavlova 

 poté tramvaj č. 22, 4 – stanice Jana Masaryka  

 

Těšíme se na účast Vašich žáků v šachovém turnaji.  

mailto:polackova@sps-dopravni.cz


Přihláška 

  

12. ročník šachového turnaje soukromých středních škol 

 

 

Název a adresa školy:  .....................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 

 

Kontaktní osoba:  ..................................................................................................................  

Telefon:  ................................................................................................................................  

e-mail:  ...................................................................................................................................  

 

 

Soutěžících žáci: 

 Jméno Příjmení Ročník Elo / VT 

1.     
2.     
3.     

náhradník     

 Pozn.: Výkonnostní třída nebo Elo uvádějte v případě, že jsou hráči registrovanými šachisty 
 


