Přebor Prahy mládeže HD8-HD20
1. Obecná pravidla
1.1. Řídící orgán
Soutěž řídí Komise mládeže Pražského šachového svazu. Kontakt: Pavel Kopta, koptap@seznam.cz.

1.2. Kategorie
V jednotlivých kategoriích startují dívky a chlapci podle ročníků narození, který odpovídá ročníkům
narození v navazujícím mistrovství Čech a mistrovství České republiky.

1.3. Systém
1.3.1. Kvalifikace
Bude sehráno 5 kvalifikačních turnajů rapid tempem. Do finále Prahy postoupí za každý ročník narození
z každého turnaje jeden nejvýše umístěný hráč registrovaný v PŠS a bez předtím zajištěného postupu.

1.3.2. Finále Prahy
Finále Prahy bude sehráno jako vážné turnaje v termínu duben-květen. Tempo hry bude zkrácené tak,
aby bylo možné sehrát 7 kol za 3 dny.

1.3.3. Hráči s přímými postupy do vyšších soutěží
Hráči s přímými postupy do MČ a MČR mohou hrát Přebor Prahy ve své nebo ve vyšší věkové kategorii.
Postup na MČ a MČR přitom neztrácí.
Komentář: Těmto hráčům doporučujeme účast v turnaji kategorií H18-H20.

1.3.4. Úprava systému
Pokud nebude možné odehrát kvalifikační turnaje nebo finálový turnaj v plánovaných termínech,
rozhodne KM PŠS o úpravě systému.

2. Přehled podle kategorií
2.1. Kategorie D10-D20
2.1.1. Postup do finále Prahy
Všechny dívky mají postup do finále Prahy. Kvalifikační turnaje se nepořádají.

2.1.2. Finále Prahy
Hraje se jako společný turnaj s vyhlášením kategorií podle ročníků narození. Turnaj je současně
kvalifikací v kategoriích D18 a D20 pro mistrovství České republiky.

2.1.3. Postupy do vyšších soutěží
Kategorie D8-D16: Všechny dívky postupují na mistrovství Čech a na mistrovství České republiky.
Kategorie D18-D20: Ze společného přeboru Prahy kategorií D8-D20 postupují do mistrovství České
republiky kategorií D18 a D20 nejlepší 4 dívky z turnaje, pokud alespoň dvě z nich budou ročníkem
narození odpovídat kategorii D18. Jinak se právo postupu přesouvá na další dívky v pořadí.
Komentář: Kategorie dívek nemají před přeborem Prahy kvalifikační turnaje, protože finále Prahy, ale i vyšší
soutěže dívek jsou otevřené. V kvalifikačních turnajích může pořadatel kategorie dívek vyhodnocovat.

2.2. Kategorie H8 a D8
2.2.1. Postup do finále Prahy
Přebor Prahy mládeže v rapid šachu, v jehož rámci budou vyhlášeny kategorie H8 a D8, je otevřený pro
všechny zájemce. Kvalifikační turnaje se nepořádají.

2.2.2. Finále Prahy
Finále Prahy se hraje v rámci Přeboru Prahy mládeže v rapid šachu v kategorii H10.

2.2.3. Postupy do vyšších soutěží
Všichni chlapci kategorie H8 postupují do mistrovství Čech i do mistrovství České republiky. I když se
nezúčastní přeboru Prahy.

2.3. Kategorie H10 – H16
2.3.1. Postup do finále Prahy
2.3.1.1. Kvalifikace
Bude sehráno 5 kvalifikačních turnajů rapid tempem. Turnaje budou přiděleny různým pořadatelům na
základě konkursu.
2.3.1.2. Postup do finále přeboru Prahy z kvalifikace
Do finále Prahy postoupí za každý ročník narození z každého turnaje jeden nejvýše umístěný hráč
registrovaný v PŠS a bez předtím zajištěného postupu. Z kvalifikace tedy postoupí 5 hráčů z každého
ročníku (tedy 10 v každé kategorii)
2.3.1.3. Přímé postupy za účast ve vyšších soutěžích
Do finále Prahy mají přímý postup všichni hráči, kteří se zúčastnili předcházejícího mistrovství Čech
nebo mistrovství České republiky v kategoriích H10-H16.
2.3.1.4. Přímé postupy podle splněných VT
Do finále Prahy mají přímý postup hráči se splněnou VT podle kategorie:
H10: 4. a vyšší VT
H12: 3. a vyšší VT
H14: 2. a vyšší VT
H16: 2. a vyšší VT
Komentář: Stanovení přímých postupů podle VT bylo zvoleno pro jednodušší stanovení postupujících. Hráči
s vyššími VT se tak nemusí (ale mohou) účastnit kvalifikačních turnajů.

2.3.1.5. Další postupy do finále Prahy
Pořadatel může přijmout do turnaje příslušné kategorie další hráče, aby byl dosažen sudý počet hráčů
nebo aby byl dosažen počet 20 hráčů.

2.3.2. Finále Prahy
Finále Prahy bude sehráno jako vážné turnaje podle jednotlivých kategorií.

2.3.3. Postupy do vyšší soutěže
Chlapci kategorií H10-H16 postupují do mistrovství Čech. Počty stanovuje KM ŠSČR podle počtu
registrovaných hráčů příslušného kraje.

2.4. Kategorie juniorů (H18 – 20)
2.4.1. Postupy do finále Prahy
2.4.1.1. Přímé postupy podle splněných VT
Do finále Prahy postupují všichni hráči s 1. nebo vyšší VT.
2.4.1.2. Postup do finále přeboru Prahy z kvalifikace
Pro hráče nižších VT bude zorganizován kvalifikační turnaj v rapid šachu v termínu březen-duben. Do
finále Prahy postoupí 10 nejúspěšnějších hráčů z kvalifikace, pokud alespoň 5 z nich bude odpovídat
kategorii H18, jinak se právo postupu přenáší na další hráče v pořadí.
2.4.1.3. Další postupy do finále Prahy
Finále Prahy se mohou zúčastnit všichni hráči kategorií H10-H20, kteří mají zajištěn postup do vyšší
soutěže své kategorie (mistrovství Čech, mistrovství ČR nebo polofinále juniorů).

2.4.2. Finále Prahy
Hraje se jako společný turnaj kategorií H18 a H20.

2.4.3. Postupy do vyšších soutěží
Do polofinále mistrovství ČR postupují z finále Prahy 4 nejvýše umístění hráči, pokud alespoň 2 z nich
odpovídají kategorii H18, jinak se právo postupu přenáší na další hráče v pořadí.
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