
Rozpis sout ěže – hl. propozice 

KKrraajjsskkýý  ppřřeebboorr   JJččŠŠSS  mmllááddeežžee  22001166  
V rapid šachu pro kategorie 

H8, H10, H12, H14, H16, H18 a dívky 
Kvalifikační turnaje 2015-2016: 

 
Pořadatel kvalifikací:    KM JčŠS + spolupracující oddíly 
 
Místo:      dle propozic na základě konkursu   
 
Místa konání:     a) Povinnost zorganizovat jeden kvalifikační turnaj pro oddíly – mládežnická centra  

    (QCC České Budějovice a ŠACHklub Tábor) 
b) Mládežnické základny - Písek, Veselí n. L., Horní Stropnice, Strakonice atd.    
 

Termín:   1. turnaj  říjen 2015 2. turnaj  listopad 2015 
3. turnaj  leden 2016  4. turnaj  únor/březen 2016 

  5. turnaj  duben 2016 
  Snažíme se prosadit kvalifikace na soboty. Přeci jenom konec turnaje v 17,00 v neděli  

není ideální  
  
Kategorie:   HD8 ročník 2008 – mladší  HD10 ročník 2007 - 2006   

HD12 ročník 2005 – 2004  HD14 ročník 2003 – 2002  
HD16 ročník 2001 – 2000  HD18 ročník 1999 - 1998 

 
Ředitel turnaje:  navrhne pořádající oddíl 
 
Rozhod čí:    budou určeni před zahájením turnajem 
 
Právo ú časti:     Registrovaní i neregistrovaní hráči u JčŠS – turnaje jsou otevřené i pro jiné hráče  

z jiných krajů – do postupů nezasahují. 
 
Přihlášení do turnaje:  Určují si pořadatelé jednotlivých turnajů, Berte, že kroužky jsou i v pátek.  
 
Startovné:    max. 60,- Kč + platí pravidla z Listiny talentů.  
 
Časový rozpis turnaje:  Určují si pořadatelé jednotlivých turnajů s přihlédnutím na hromadné dopravy bus-vlak 
    Registrace hráčů do turnaje do 9,00 hod.   
 
Pravidla hry:     Hraje se podle pravidel FIDE včetně přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a  

bleskový šach 
 
Systém hry:   a) Hraje se v jednotlivých věkových skupinách – kategoriích 
 b) pořadatel má právo skupiny spojit pro nedostatek hráčů (min. počet hráčů ve 

skupině je 8) 
 c) pořadatel vytvoří podmínky pro vznik skupina TOP 8 – pro hráče s nejvyšším elem 

přítomných hráčů – oddíly navrhnou přihlášené hráče do skupiny TOP 
 d) hráč má právo se hlásit do vyšší kategorie  
 e) pořadatel má právo zkrátit tempo hry pokud je ve skupině 9. – 10. hráčů pro systém 

každý s každým.  
 f) turnaje se hrají „Švýcarem“, pokud není 10 a méně hráčů 
 g) dívky hrají s hochy  
 
Tempo hry:     Počet kol 7 tempo 2 x 25 minut. Hraje se bez přidávacího času 

Možnost 2 x 20 minut u skupin do 10 hráčů. Hraje se bez přidávacího času 
 
Hodnocení:   O pořadí v turnaji rozhodují kritéria dle „Soutěžního řádu ŠSČR“  
    Vítězství 1 bod, remíza 0,5 bod, prohra 0 bodů  

Pořadatel musí výsledky jednotlivých kategorií zaslat na zápočet LOK ČR rapid  po 
skončení turnaje do 5 dnů. 

     
Bodování za po řadí:   TOP 8: se hodnotí: 30, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21,   

V každé samostatné kategorii se hodnotí 20 prvních hráčů. Body: 20, 19, 18, 17, atd. 



    (snaha, aby každý hráč měl body) 
 

Pro celkové hodnocení se započítávají 3 nejlepší bodové výsledky za kvalifikaci  
 
Postupy do finále:   Viz. Podmínky finále 
 
Materiální zabezpe čení:   Zabezpečí organizátor - může v propozicích požadovat dovoz vhodného šachového  

materiálu od evidovaných šachových klubů či hráčů - kompletní šachovou soupravu 
(hodiny, šachy) na každou, byť neúplnou dvojici hráčů. Při nesplnění této povinnosti 
může požadovat příplatek na startovném + 100,- Kč 
Za vhodné šachové soupravy se považují – České klubovky a Stauton č. 5 a 6. Za 
vhodné šach. hodiny se považují – digitální hodiny, analogové hodiny Garde, Jantar, 
ISSA .  

 
Požadavky na turnaj – doporu čené/závazné:   

� Dostatečný počet míst -šachových souprav (sledovat čl. základnu a účast na 
předchozích turnajích) 

� Dostatečné osvětlení místností a větratelné místnosti 
� Označení skupin a šachovnic cedulky 
� Vhodné toalety a dostatečné potřeby 
� Zázemí pro doprovod s možností malého občerstvení, dostatečný počet míst k 

sezení 
� Hl. rozhodčí + rozhodčí pro každou skupinu  
� Zveřejňování výsledků a nasazení 
� Při účasti nad 60 dětí ozvučení místnosti 
� Dostatečné odpadkové prostředky 

 
Námitky:  Námitku v rámci partie daného kola musí hráč podat bezprostředně před vyhlášením 

dalšího kola – NK, rozhodčímu či řediteli turnaje.  
Námitku k výsledkům kval. turnaje se musí podat bez odkladu před vyhlášením 
výsledků - NK, rozhodčímu či řediteli turnaje 
Námitku k zveřejněním konečným výsledkům turnaje či k pořadí kvalifikace musí hráč 
podat do 3 dnů po turnaji, písemnou formou KM JčŠS.    

     
Různé:   Organizátor turnaje musí zaslat KM JčŠS propozice turnaje min. 1 měsíc před 

turnajem a výsledky turnaje nejpozději do 2 dnů i s údaji (jméno, příjmení, dat. nar. 
oddíl, kategorie), která je umístí na web 

 

Finále 2016: 
Finálový turnaj pro kategorie HD10 – HD18: 

Startovné:    0,- Kč  - navrhneme zvýšit dotaci pořadateli v rozpočtu 
 
Hodnocení:     O pořadí v turnaji rozhodují kritéria dle „Soutěžního řádu ŠSČR“  
    Vítězství 1 bod, remíza 0,5 bod, prohra 0 bodů  

Výsledky jednotlivých kategorií budou zaslány na zápočet LOK ČR rapid 
 
Právo ú časti:     Jedině registrovaný hráči u JčŠS min. od 1. 1. 2016 
 

Pro kategorie H10 - 18 
a) Prvních 5 hráčů s nejvyšším elem ČR rapid v jednotlivých kategoriích k 5.  

březnu 2016 
b) Hráči na 1. – 5. místě vlastní kategorie v kvalifikaci 
c) U kategorií H16 a H18 možno doplnit o hráče, kteří nehráli kvalifikaci podle výše 

ela.  
d) KM sestaví náhradníky z hráčů, kteří se účastnili minimálně 3 turnajů (H10-14)  
 
Pro kategorie D10 - 18 
a) První 3 hráčky s nejvyšším elem ČR R v jednotlivých kategoriích k 5.  

březnu 2016 
b) Hráčky na 1. – 5. místě vlastní kategorie v kvalifikaci 
c) U kategorií D16 a D18 možno doplnit o hráče, které nehrály kvalifikaci podle výše 

ela.  
d) KM sestaví náhradnice z hráček, které se účastnily minimálně 3 turnajů  
 
Dívky mají právo hrát na základě výsledků kvalifikací kategorii HOCHÚ. Vzdávají  
se, tím ale práva postupu v dívčí kategorii  



 
 

Systém hry:    H10 – 18  Každý s každým. 
Dívky    Open – švýcarský systém nebo každá s každou 
Možno upravit dle potřeby na základě přihlášeného počtu dívek 
Partie se nezapisují.  
 

Hrací tempo:    2 x 20 minut + 10 sek./tah      
Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. 
Výsledky jednotlivých kategorií budou zaslány na zápočet LOK ČR rapid 

 
Postupy:    Na Mistrovství ČR HD10 – 14 dle podmínek ŠSČR 
   Na Mistrovství ČR HD16 – 18 dle podmínek ŠSČR 
 
Propozice turnaje:   Budou vydány minimálně 1 měsíc před turnajem 
 
Přihlášky hrá čů:   Určí si pořadatel  


