
Přebor Prahy mládeže HD8-HD20 

1. Obecná pravidla 

1.1. Řídící orgán 
Soutěž řídí Komise mládeže Pražského šachového svazu. 

Kontakt: Premysl.Hrbek@prazskysach.cz 

1.2. Kategorie 
V jednotlivých kategoriích startují dívky (D) a chlapci (H) podle ročníků narození, který odpovídá 

ročníkům narození v navazujícím mistrovství Čech a mistrovství České republiky. 

1.2.1. Kategorie v roce 2023 
Ročníky narození: 

D+H20: 2004, 2005 

D+H18: 2006, 2007 

D+H16: 2008, 2009 

D+H14: 2010, 2011 

D+H12: 2012, 2013 

D+H10: 2014 a mladší 

D+H8: 2015 a mladší 

1.3. Systém 

1.3.1. Kvalifikace 
Kvalifikační turnaje kategorií H10, H12, H14 a H16 budou sehrány jako vážný turnaj 19.-21.5.2023. 

1.3.2. Finále Prahy 
Finále Prahy všech kategorií bude sehráno jako vážné turnaje 26.-28. 5.2023. 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. Přímé postupy do finále Prahy 
Do finále Prahy mají přímý postup všichni hráči, kteří se zúčastnili předcházejícího mistrovství Čech 

nebo mistrovství České republiky a další hráči podle kritérií platící pro příslušnou kategorii. 

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 kategorií D10 až D20 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. 

2.2. Kategorie H8 a D8 

2.2.1. 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. 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. 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. 

2.3.1.2. Další přímé postupy 

Do finále Prahy mají přímý postup hráči podle kategorie: 

H16: 15 hráčů podle národního ELO 

H14: 15 hráčů podle národního ELO 

H12: 15 hráčů podle národního ELO a dále podle národního ELO Rapid 

H10: 15 hráčů podle národního ELO a dále podle národního ELO Rapid 

2.3.1.3. Postup do finále přeboru Prahy z kvalifikace 

Z kvalifikačního turnaje postoupí v každé kategorii nejméně 5 nejlepších hráčů. Další hráči postupují 

podle pořadí tak, aby počet hráčů ve finále kategorie byl 20. 

2.3.1.4. 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 vyšších soutěží 

Chlapci kategorií H10-H16 postupují do mistrovství Čech.  

2.3.3.1. Přímé postupy do vyšších soutěží 

Přímo postupující hráče stanovuje KM ŠSČR. 

2.3.3.2. Postupy do vyšších soutěží z přeboru Prahy 

Počty stanovuje KM ŠSČR podle počtu registrovaných hráčů příslušného kraje. 

Počty postupujících v roce 2023: Kategorie H16: 6, H14: 5, H12: 4, H10: 3 

2.3.3. Informace KM ŠSČR 
Informace o přímo postupujících a o počtech postupujících z jednotlivých krajů. 

https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cech-do-16-let/ 

https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-cech-8-10-let/ 

2.4. Kategorie juniorů (H18 – 20) 

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

2.4.2. Postupy do finále Prahy 
2.4.1.1. Postupy kategorií H18 a H20 

Finále Prahy juniorů se mohou zúčastnit všichni chlapci registrovaní v oddílech PŠS narození 2004-

2007. 

2.4.1.3. Účast mladších hráčů 

Finále Prahy juniorů se mohou také zúčastnit všichni hráči kategorií H10-H16, kteří mají zajištěn postup 

do vyšší soutěže své kategorie (mistrovství Čech, mistrovství ČR). 

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. 

https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/polofinale-mcr-junioru-a-dorostencu/ 
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