
Listina talentů Prahy 2016 - metodika 

Listina talentů obsahuje dvě skupiny (A a B) rozdělené dle klíčových kritérií. Do skupiny A jsou 

zařazeni ti, jejich výkonnost vyjádřená elo odpovídá požadovaným věkových kritériím a současně 

dosáhli požadovaného umístění na alespoň jedné reprezentační akci (Krajský přebor, Přebor Čech, 

MČR). Do skupiny B jsou zařazeni ti, kteří splnili buď minimální elo limit pro věkovou kategorii nebo 

splnili kritéria vhodného umístění. Do skupiny A mohou být zařazeni hráči, kteří nesplnili limit elo, 

přitom umístění na MČR odpovídalo první polovině. 

Doplňková skupina C je vytvořena pro děti do 16 let, u kterých se předpokládá růst, a jsou zde 

zařazeni hráči na základě rozhodnutí Trenérsko-metodické komise. Navržení do doplňkové skupiny 

může podat VV PŠS, Komise mládeže PŠS nebo kompetentní trenér mládeže z regionu, jež se o dítě 

stará. Každý trenér z regionu může podat jeden návrh za kalendářní rok. Zařazení do doplňkové 

skupiny je dočasné na dobu 3 měsíců a očekává se splnění kritérií pro zařazení do skupiny A nebo B. 

V případě nezájmu dítěte o zařazení na listinu talentů nebo na základě dohody KM a TMK, že se dítě 

již na patřičné úrovni šachu nevěnuje, může být dítě z listiny talentů vyňato. 

Podrobná kritéria pro zařazení do jednotlivých skupin jsou následující: 

Elo Kritéria: 

 Rok narození * Hoši (min. elo) Dívky (min. elo) Poznámka 

Kategorie 20 let 1997, 1998 2100 1950  

Kategorie 18 let 1999, 2000 2000 1800  

Kategorie 16 let 2001, 2002 1800 1650  

Kategorie 14 let 2003, 2004 1600 1500  

Kategorie 12 let 2005, 2006 1400 1300  

Kategorie 10 let 2007 a mladší 1200 (i rapid) 1100 (i rapid) Buď elo nebo 
rapid elo 

Podmínkou uznání kritéria „Elo“ je rovněž i účast na nějaké reprezentační akci (MČ nebo MČR). A i když hráč na akci 

neuspěje (například z důvodu nezvládnutí stresu nebo zdravotní indispozice), je to zárukou toho, že dítě se snaží pracovat a 

reprezentovat. 

*Rok narození je vztažen ke kalendářnímu roku a metodika je stanovena pro rok 2016. 

 

Reprezentační kritéria: 

Hoši 

Hoši KP MČ MČR 

H 20 Do 3 místa První polovina Účast 

H 18 Do 3 místa První polovina Účast 

H 16 Do 3 místa První polovina Účast 

H 14 Do 3 místa První polovina Účast 

H 12 Do 3 místa První polovina Účast 

H 10 Do 3 místa První polovina Účast 

 



Dívky 

Dívky KP MČ MČR 

D 20 Vítězka 50% bodů První polovina 

D 18 Vítězka 50% bodů První polovina 

D 16 Vítězka 50% bodů První polovina 

D 14 Vítězka 50% bodů První polovina 

D 12 Vítězka 50% bodů První polovina 

D 10 Vítězka 50% bodů První polovina 
Na osvětlení – u hochů je větší konkurence, proto je postačující být v první polovině chlapecké části turnaje. U děvčat je klíč 

trošku jiný – turnaj se totiž hraje zpravidla dohromady (hoši a dívky), ale umístění děvčat nemusí být rovnoměrné jako u 

hochů (hoši jsou výkonnostně zpravidla trošku výš v uvedené kategorii), proto je u děvčat kritériem zisk 50% bodů v turnaji. 

Aktualizace listiny talentů: 

Listina talentů bude aktualizována 3x do roka a to vždy na základě aktualizace LOK. 

Doplňující informace: 

Dítě zařazené do skupiny C se zařazuje na dobu 3 měsíců a kontrola plnění následuje vždy po 

následné aktualizaci LOK. 

Na základě uvážení TMK je možné jednou prodloužit o další 3 měsíce účast na listině talentů ve 

skupině C, jsou-li k tomu závažné důvody. 

Kategorie H10-H20 odpovídají organizovaným mistrovským soutěžím. Například v kalendářním roce 

2016 jsou v kategorii H12 ročníky 2005 a 2006. Pokud tedy dítě v H12, rok narození 2005 k 1.5.2016 

splní kritéria pro skupinu A v H12, bude na listině talentů do 1.5.2017, kdy kritéria pro H14 již 

splňovat nemusí. 

Zařazení na listinu talentů je vždy na kalendářní rok. Splní-li například dítě zařazení na LT v lednu 

2016 do skupinu A a opět v květnu kritéria splňuje, jeho platnost ve skupině A je garantovaná do 

května 2017. 

Předkladatelem této listiny talentů je Trenérsko-metodická komise a vyhotovil ji Robert Kubíček. 

Podléhá připomínkám Komise mládeže. 

 

Platnost metodiky: 

Platnost uvedené metodiky je od 1.5.2016 a byla projednána jak v rámci TMK, tak i s KM PŠS a 

následně byla předložena na VV PŠS 29.3.2015 k diskuzi.  

Zkušební vzorek odpovídajících dětí pro listinu talentů A a B bude vyhotoven k 1.4.2016 za účelem 

vysvětlení šachovým klubům. 

 

  



Vysvětlení podmínek: 

Zájmem TMK je, aby děti nejen šachově rostly, ale i svůj um byly schopny prezentovat. A 

nejdůležitější formou prezentace je reprezentace kraje na vrcholných soutěžích. Tedy Mistrovství 

Čech a Mistrovství České republiky. Proto jsou stanoveny kritéria ela a reprezentace na uvedených 

akcích. Pochopitelně je možné, že na vrcholné akci některé z dětí nezvládne nějakou klíčovou partii 

předposledního kola a je natolik psychicky otřeseno, že v posledním kole zcela nečekaně prohraje a 

nesplní tím podmínky pro umístění v první polovině (ano, takové situace se dějí), tak se rovněž 

snažíme definovat podmínky tak, aby děti mohly mít možnost se na listinu talentů dostat. Zkusme si 

ukázat na příkladech, jak je tedy listina talentů koncipována. 

 

Příklad 1: 

Chlapec A, věková kategorie 12 let, elo 1430 vyhrál Přebor Prahy, ale na Mistrovství Čech nezvládl 

finiš turnaje a byl těsně za polovinou (-1). 

Výklad: Neúčast na MČR je do jisté míry handicap a je možné, že hoch nepatří mezi elitní hráče. Na 

stranu druhou je možné, že jeden nezdar jej zocelí a za rok se dostane dál. Ostatně nezapomínejme, 

že vyhrál KP a je tedy nejlepším naším hráčem. Protože splnil kritéria pro elo (1400) i umístění na KP, 

je mu přiznána skupina A. 

 

Příklad 2: 

Dívka B, věková kategorie 16 let, elo 1631. Ze zdravotních důvodů se neúčastnila MČ ani MČR, na KP 

mezi dívkami byla druhá. 

Výklad: Uvedený věk má stanoveno kritérium ela 1650, což nesplnila. U dívek je v rámci KP obecně 

nižší konkurence a tak druhé místo mezi dívkami v KP neznamenalo, že by splnila reprezentační 

kritérium. Z tohoto důvodu není zařazena ani do A ani do B. Přesto je možnost, aby byla zařazena 

dočasně do C na základě doporučení trenéra nebo uvážení TMK. 


