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Pořadatel:   Chess Academy Club, z.s. 
 
Místo konání:   Karlínské Spektrum, Karlínské náměstí 7, 186 00 Praha 8 – Karlín 
 
Ředitelka turnaje: Růžena Přibylová, e-mail: ruzena.pribylova@gmail.com, tel. +420-777 071 192  
 

    

 
Termín turnaje:   neděle 27.06.2021 
 
Účastníci:  hráči registrovaní i neregistrovaní v Šachovém svazu ČR,   

zahraniční hráči registrovaní ve FIDE s FIDE ID číslem  
 
Systém:   otevřený turnaj v bleskovém šachu hraný švýcarským systémem na 11 kol  
 
Zápočet na ELO:  turnaj se započítává na ELO FIDE Blitz 
 
Hrací tempo:  3 minuty na partii + 2 sekundy za provedený tah pro každého hráče 
 
Čekací doba: Hráč, který se nedostaví ve stanoveném limitu 3 minut po zahájení kola partii 

prohrává kontumačně a nebude do dalšího kola nalosován. 
 
Losování:  programem Swiss-Manager 
 
Pořadí: 1. počet bodů, 2. střední Buchholz bez nejhoršího výsledku, 3. vyšší průměrné ELO 

soupeřů, 4. Buchholz, 5. vzájemná partie, 6. los  
 
Přihlášky: e-mailem na ruzena.pribylova@gmail.com nejpozději do 25.06.2021 do 18:00 hodin. 

Do přihlášky je nutné uvést údaj o provedené platbě startovného (variabilní 
symbol). Přihláška se považuje za potvrzenou uvedením hráče do startovní listiny 
zveřejněné na internetu na stránce chess-results.com. 

 
Hrací materiál:  pro předem přihlášení hráče ve stanoveném termínu zajišťuje pořadatel  
 
Registrace:  Registrace do turnaje je zahájena úhradou startovného na bankovní účet a 

zařazením hráče na startovní listinu zveřejněnou na internetu na stránce chess-
results.com a dokončena předáním potvrzení o bezinfekčnosti COVID-19. 

http://www.chess-academy.cz/
mailto:ruzena.pribylova@gmail.com
http://www.chess.cz/intuitivni-filtr/
https://ratings.fide.com/
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mailto:ruzena.pribylova@gmail.com
http://chess-results.com/tnr565705.aspx?art=0&lan=5&m=-1&wi=1000&turdet=YES&zeilen=999999&iframe=NOADV&lansel=NO
http://chess-results.com/tnr565705.aspx?art=0&lan=5&m=-1&wi=1000&turdet=YES&zeilen=999999&iframe=NOADV&lansel=NO
http://chess-results.com/tnr565705.aspx?art=0&lan=5&m=-1&wi=1000&turdet=YES&zeilen=999999&iframe=NOADV&lansel=NO
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Startovné: hradí se bankovním převodem na účet č. 2000982576 / 2010 vedený u FIO Banky 
(IBAN: CZ3020100000002000982576, BIC SWIFT: FIOBCZPPXXX), variabilní symbol = FIDE ID nebo evidenční 
číslo ELO ČR. Startovné zahrnuje poplatek za zápočet turnaje na ELO FIDE a ELO ČR. 

Skupina Startovné 
hráči s tituly GM, IM, WGM, WIM 0 Kč 

hráči přihlášeni do 25.06.2021 do 18:00 hodin 150 Kč 
hráči nar. 2005 a mladší, hráči nar. 1956 a starší, ženy 100 Kč 

přihlášení po termínu 25.06.2021 18:00 hod. +30 Kč 
 
Ceny: 

Pořadí Finanční cena 
1. místo 1.500 Kč 

2. místo 1.000 Kč 
3. místo 800 Kč 

4. místo 500 Kč 
5. místo 300 Kč 

6. místo 200 Kč 
Nejlepší žena (min. 3 hráčky) 500 Kč 

Nejlepší senior nar. 1956 a starší (min. 3 hráči) 500 Kč 
 
Finanční ceny se dělí podle systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen. Ceny jsou 
garantovány při účasti minimálně 60 hráčů a v jednotlivých kategoriích při účasti min. 3 hráčů. Souběh cen 
je možný. Při nižším počtu si pořadatel vyhrazuje právo na úpravu cenového fondu. Pokud si výherce cenu 
osobně při slavnostním vyhlášení výsledků nepřevezme, pak propadá ve prospěch pořadatele turnaje. 
 
Časový harmonogram turnaje: 

Datum  Čas Událost 

neděle 27.06.2021 9:00 – 9:45 Registrace a odevzdání prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 

  9:45 – 10:00 Zveřejnění konečné startovní listiny a losování 1. kola 

  10:00 – 10:10 Zahájení turnaje 

  10:15 – 13:00 1. – 11. kolo 

  13:15 – 13:30 Vyhlášení výsledků 

 
Ubytování: zvýhodněné ubytování v hotelech EA Hotels, kontakt: Martin Axmann, Tel. +420 271 090 838,          
E-Mail: axmann@euroagentur.cz, www.euroagentur.com 

 
Turnaj Zlatá Praha Blitz Open se koná za finanční podpory hlavního města Prahy. 

 
 
 
 

mediální partner turnaje 
 
V Praze, 18.6.2021        Růžena Přibylová, v. r. 
  

http://www.chess-academy.cz/
http://chess-academy.cz/wp-content/uploads/2016/08/EuroAgenturCZ2021.pdf
mailto:axmann@euroagentur.cz
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Hygienická opatření platná ke dni 18.6.2021: 
Turnaj Zlatá Praha Blitz Open se bude konat za zpřísněných hygienických podmínek. Prostory Karlínského 
Spektra umožňují vytvořit takové podmínky (rozestupy mezi jednotlivými stoly, pravidelná dezinfekce sálů, 
větrání atd.), aby se akce mohla konat a účastníci turnaje byli proti nákaze maximálně ochráněni.  
 
Konání turnaje je povoleno za podmínek přítomnosti nejvýše 200 osob s tím, že všechny přítomné osoby 
splňují níže uvedená OPATŘENÍ, která je pořadatel povinen kontrolovat: 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním 
výsledkem, nebo  
 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo  
 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, 
které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v 
České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení 
Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož 
vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání 
vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 
22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 
22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 
dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 
 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více 
než 180 dní, nebo 
 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-
2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem, nebo 
 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-
2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a 
byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá 
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 
 

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je 
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného 
zástupce osoby nebo potvrzením školy 
 
V případě, že hráč nesplní alespoň jedno z výše uvedených opatření, není mu umožněn start v turnaji. 
 

http://www.chess-academy.cz/
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Pořadatelé mají povinnost účastníky evidovat. Aby bylo zamezeno případné další šíření pandemie, divákům 
je vstup zakázán. Do sálů mohou vstoupit pouze účastníci turnaje a doprovod hráčů mladších 10 let. Všichni 
účastníci akce musí být ohleduplní a respektovat další omezení: 

- po vstupu do budovy neprodleně použít dezinfekci umístěnou na stojanech 

- ve vnitřních prostorách se pohybovat pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest – 

respirátorem 

- při partii hráči nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor 

- dodržovat rozestupy a komunikaci omezit na minimum  

- před a po partii si nepodávat ruce, soupeře pozdravit pokynutím hlavy 

- při registraci do turnaje odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 včetně kopie dokladu o 

provedeném testu s negativním výsledkem, nebo o provedeném očkování, nebo o potvrzeném 

onemocnění covid-19 

 
Omezení budou průběžně upravena podle aktuálních nařízení Hygienické stanice hl. města Prahy nebo 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Věříme, že se nám podaří vytvořit bezpečné prostředí a turnaje se zúčastní 
maximální počet hráčů.  
 

 

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI COVID-19 
 
Já, níže podepsaný ___________________________________________________________, narozen ___________________,  
bytem _____________________________________________________________________________________________________ 
e-mail _________________________________________________________ mobil: ____________________________________ 
zastoupený zákonným zástupcem (hráči mladší 18 let, vyplňte dle skutečnosti):  
_________________________________________________________________________________, prohlašuji, že: 
 
• nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní a splňuji alespoň jedno z následujících OPATŘENÍ:  

a) RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny 
b) POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 

hodinami 
c) očkování proti onemocnění covid-19 doložené národním certifikátem o provedeném očkování 
d) potvrzené onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 
180 dní 

e) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem 

f) test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem v rámci 
povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami 

g) test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ve škole nebo 
školském zařízení nejdéle před 72 hodinami 

 
 
V Praze ___________________________________  _________________________________________ 
       podpis hráče (u ml. 18 let zák. zástupce) 

http://www.chess-academy.cz/

