
Propozice přeboru jednotlivců Jičínska 2009:

Přebor jednotlivců Jičínska 2009 (PJJ) pořádá STK KHŠS pro hráče registrované v šachových 
oddílech bývalého okresu Jičín. Pověřeným vedoucím soutěže je Otakar Dousek.  

1. Turnaj pořádá šachový oddíl TJ Jiskra Hořice.

2. Hráči se závazně přihlašují v šachovém oddíle TJ Jiskry Hořice - u Otakara Douska 
nejdéle do čtvrtka 16. 1. 2009 nebo e-mailem na adresu dousek2@email.cz. 

3. Vklad: 100 Kč – uhradí hráč před zahájením losování (16.1.2009 v 18.30 hodin), po 
řádném sehrání celého turnaje (bez kontumace) bude celá částka vrácena. V opačném 
případě propadá celý vklad ve prospěch pořadatele. 

4. Hracím dnem je pátek příslušného hracího týdne, zahájení partie v 19.00 hodin.

5. Hrací místnost: prostory šachového oddílu TJ Jiskra Hořice. 

6. Hrací tempo: 120 minut na celou partii pro každého hráče. 

7. Hraje se podle Pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR a vydaného rozpisu. Turnaj se 
počítá na LOK ŠSČR.

8. Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána 
v jiném termínu. Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném 
či domluveném termínu a čase. Po 1 hodině čekání se partie kontumuje. 

9. Hráč smí mít v jedné části turnaje odloženu nejvíce jednu partii. Partie musí být 
sehrána v nejbližším termínu  určeném pro dohrání odložených partií. Hráč musí o 
odložení partie včas (nejpozději 1. hodinu před začátkem partie) informovat soupeře a 
vedoucího soutěže a dohodnout nový termín.

10. Nedojde-li k dohodě soupeřů, může vedoucí turnaje nařídit termín sehrání partie  . 
Nedojde-li ani pak k sehrání partie, kontumuje ji hráči, který zapříčinil nesehrání 
partie.

11. Nejlépe umístěný hráč z oddílů bývalého jičínského okresu získává titul „Přeborník 
Jičínska“ a postupuje do KPJ 2009. 

12. Termíny jednotlivých kol (zahájení v19.00 hod.). Losování  proběhne před 1.kolem 
16.1. v 18.30.

1. 16. 1.
2. 23. 1.
Dohrávky 30. 1.
3.   6. 2.
4. 13. 2.
5. 20. 2.
Dohrávky 28. 2.
6.   6. 3.
7. 13. 3.
Dohrávky 20. 3.
8. 27. 3.
9.   3. 4.
Dohrávky 10. 4.
10. 17. 4.
11. 24. 4.

V Hořicích 1.1.2009  
Otakar Dousek, vedoucí PJJ 
Jan Slavík, předseda STK KHŠS


