
Přebor Prahy mládeže 2022 – finálový turnaj 

1. Termín:  14.–16. 4. 2022  

2. Místo: ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 1286/8, 120 00 Praha 2 

3. Řídící orgán:  
Pražský šachový svaz, Komise mládeže, web: http://prazskysach.cz/ 
Kontakt: Přemysl Hrbek, 732 407 375, premysl.hrbek@prazskysach.cz  

4. Pořadatel: Pražský šachový svaz, Komise mládeže 

5. Ředitel turnaje: Přemysl Hrbek 

6. Právo účasti:  

Chlapci a dívky nar. 2003 a mladší registrovaní v Pražském šachovém svazu.  
a) Všechny dívky mají právo startu v turnaji dívek (D10-D20)  
b) Do kategorií chlapců postupují hráči, kteří se předem kvalifikovali:  
b1) Splnili požadovanou nebo vyšší VT podle příslušné kategorie (H10: 4.VT, H12: 3.VT, 
H14: 2.VT, H16: 2.VT, H18: 1.VT, H20: 1.VT)  
b2) Zúčastnili se vyšší soutěže (mistrovství Čech 2021, Polofinále MČR juniorů a 
dorostenců 2021 nebo mistrovství ČR 2022)  
b3) Postupující z turnajů Akrop open I a Akrop open II a Přeboru Prahy mládeže v rapid 
šachu.  
c) Do turnajů se mohou hlásit i další hráči. O jejich přijetí rozhodne KM PŠS s 
přihlédnutím k jejich VT a ELO.  
Hráčům, kteří mají ve své kategorii zajištěn postup do vyšší soutěže, doporučujeme účast 
v turnaji A) Junioři.  
Seznam oprávněných účastníků: http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/ 

7. Kategorie:  

H10 a D10: chlapci a dívky nar. 2013 a mladší 
H12 a D12: chlapci a dívky nar. 2011 a mladší 
H14 a D14: chlapci a dívky nar. 2009 a mladší  
H16 a D16: chlapci a dívky nar. 2007 a mladší 
H18 a D18: chlapci a dívky nar. 2005 a mladší 
H20 a D20: chlapci a dívky nar. 2003 a mladší 

 
Ročníky narození pro jednotlivé kategorie jsou stanoveny tak, aby se postupující           
hráči mohli zúčastnit vyšších soutěží v těchto kategoriích, které se hrají na podzim 
(Mistrovství Čech) a v následujícím roce (Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy 
a světa). 

8. Systém turnajů:   

Švýcarský systém na 7 kol. Tempo: 2 × 60 minut + 30 s/tah na partii. Povinný zápis partie. 
6 samostatných turnajů. 
 
A) Junioři, kategorie H18 a H20 
B) Kategorie H16 
C) Kategorie H14 
D) Kategorie H12 
E) Kategorie H10 
F) Dívky, kategorie D10 až D20 
 
Samostatné turnaje podle věkových kategorií. Všechny dívky hrají turnaj F. Kategorie 
H18 a H20 je sloučena do jednoho turnaje A. Systém jednotlivých turnajů bude určen 
podle počtu přihlášených. V případě malého počtu přihlášených budou dívky hrát 
odpovídající kategorii chlapců. Dívky budou ale vyhlášeny zvlášť.  

 
Hraje se dle pravidel FIDE pro vážný šach a podle Soutěžního řádu ŠSČR. 
 

9. Přihlášky:  
Do úterý 12. 4. 2022 (12:00) mailem na adresu premysl.hrbek@prazskysach.cz. 
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, oddíl a datum narození. Pozdě přihlášení hráči 
nebudou z organizačních důvodů do turnaje přijati. 

10. Startovné:   100,- Kč na místě v hotovosti 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%BDcarsk%C3%BD_syst%C3%A9m
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2018/01/Pravidla_sachu_FIDE_2018.pdf
https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2019/05/Priloha_9_VV135_Soutezni_rad.pdf
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11. Časový průběh: 

Čtvrtek: 9:00–9:30 prezence hráčů  
               10:00  1. kolo  
               14:00  2. kolo  
Pátek:    9:00  3. kolo  
               13:00  4. kolo  
               16:00  5. kolo 
Sobota:  9:00  6. kolo 
               13:00  7. kolo 
               16:15  vyhlášení výsledků 

12. Postupy z turnajů:   

Všechny dívky v kategoriích D10–D16 postupují na Mistrovství Čech. Vítězky kategorií D18 
a D20 postupují do Polofinále MČR juniorek a dorostenek.  
Z turnaje A) Junioři postoupí 4 hráči do Polofinále MČR juniorů a dorostenců (z nich musí 
nejméně 2 odpovídat mladší kategorii H18, tedy nar. 2005 a mladší) Počty postupujících 
v dalších kategoriích: H10: 5, H12: 5, H14: 6, H16: 6. 

13. Ceny:    

Pohár pro nejlepšího v kategoriích D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, 
D20 a H20. 
Medaile pro první tři v každé výše uvedené kategorii. 
Drobné ceny pro všechny medailisty. 

14. Hrací materiál:  Zajistí pořadatel. 

15. Hodnocení: 
1. počet bodů, 2. lepší výsledek s hráči ve stejné bodové skupině, 3. Buchholz bez 
výsledku soupeře s nejnižším počtem bodů, 4. Buchholz, 5. Sonneborn-Berger 6. los   

16. Občerstvení:  Pořadatel nebude zajišťovat občerstvení. 

17. Doprava: 

   Dopravní spojení: 

• linka metra A, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí  

• linka metra B, stanice Můstek, výstup Václavské náměstí  

• linka metra C, stanice Muzeum  

a dále pěšky z Václavského náměstí ulicí Štěpánská, škola se nachází vedle kostela 
sv. Štěpána, mezi ulicemi Žitná a Ječná  

• linka metra B, stanice Karlovo náměstí, tramvají č. 6; 10; 16; 22 do stanice 
Štěpánská – a dále pěšky směrem k I. P. Pavlova, na světelné křižovatce doleva ulicí 
Štěpánská, škola se nachází vedle kostela sv. Štěpána, mezi ulicemi Ječná a Žitná  

• linka metra C, stanice I. P. Pavlova, tramvají č. 6; 10; 16; 22 do stanice Štěpánská – 
a dále pěšky zpět směrem k I. P. Pavlova, na světelné křižovatce doleva ulicí 
Štěpánská, škola se nachází vedle kostela sv. Štěpána, mezi ulicemi Ječná a Žitná 

18. Výsledky:  
Na http://chess-results.com/ najdete po skončení turnaje konečné výsledky, během 
turnaje průběžné pořadí a před turnajem přihlášené hráče.  

19. Rating Elo: Výsledky budou zaslány k zápočtu na Elo ČR. 

20. GDPR: 

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává 
souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a další 
prezentaci výsledků.  Taktéž dává souhlas s pořizováním jeho fotografií, jejich uchovávání 
a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

21. Odkazy:              
Mistrovství Čech do 16 let, Mistrovství Čech do 8 a 10 let, Polofinále MČR juniorů a 
dorostenců, Polofinále MČR juniorek a dorostenek, Soutěžní řád 

  
Přemysl Hrbek  
předseda KM PŠS 
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