
Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2022 
 

Řídicí orgán:   KM ŠSČR 

Pořadatel:   Pražský šachový svaz 

Ředitel soutěže: Přemysl Hrbek, 732 407 375, premysl.hrbek@prazskysach.cz 

Hlavní rozhodčí: IA Rastislav Diviak (ID 14908204) 

Termín:   10. - 12. 6. 2022 

Místo:    EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, 586 01 Jihlava 

   https://www.businesshoteljihlava.cz/ 

Právo účasti:   dáno postupovým klíčem  

(https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mcr-

druzstev-ml-zaku/) 

Systém hry:    švýcarský systém na 9 kol, 25 min + 10 s na tah 

Turnaj bude řízen programem Swiss-Manager. 

Hraje se podle pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel ŠSČR pro rapid 

šach a podle Soutěžního řádu ŠSČR. Nepřípustný tah se trestá přidáním 

2 minut soupeři a partie bude prohlášena za prohranou po dokončení 

druhého nepřípustného tahu.  

Na 42 šachovnicích bude zajištěn on-line přenos.  

Vstup diváků a doprovodu do hracích místností bude omezen. 

Soutěž bude započítána na národní rapid LOK. 

Základní hodnocení:  počet zápasových bodů (3 za výhru, 1 za remízu, 0 za prohru)  

Pomocná hodnocení: 1) Buchholz ze zápasových bodů  

2) počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích)  

3) Buchholz krácený o výsledek nejhoršího družstva  

4) Buchholz z partiových bodů  

5) los 

Ceny:    poháry a medaile pro první tři družstva 

věcné ceny pro prvních 6 družstev 

ceny pro nejlepší tři hráče na 1. - 6. šachovnici  

pamětní list pro každého hráče  



Složení družstev:  Ke každému zápasu musí nastoupit:  

· 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2010 a mladší  

· 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2013 a mladší  

· 1 dívka narozena 1. 1. 2010 a mladší  

Nelze sloučit dívku a mladšího žáka na jednu šachovnici.  

V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč.  

Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky.  

Hráč může být na soupisce nasazen pouze tak, aby jeho rapid ELO ČR 

nebylo o více než 300 bodů nižší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče 

nasazeného na soupisce pod ním, zároveň aby nebylo o více než 300 

bodů vyšší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. 

Každý hráč musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný doprovod 

starší 18 let, který za své hráče plně zodpovídá. 

Vklad:    za přihlášku v řádném termínu 500,- Kč, po termínu 600,- Kč 

Přihlášky:   Do 20. 5. 2022 na adresu premysl.hrbek@prazskysach.cz. 

Spolu s přihláškou zašlete také soupisku družstva (vč. souhlasu 

mateřského oddílu s hostováním). 

Při prezenci lze nahlásit případné změny v soupisce. 

Soupiska musí obsahovat:  

a) označení soutěže   

b) přesný název družstva uvedený na přihlášce  

c) jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva  

d) u všech hráčů musí být uvedeno jméno, příjmení, ročník narození a 

ev. č. LOK  

e) soupiska smí obsahovat maximálně 10 hráčů, maximální počet hostů 

na soupisce je 5 hráčů  

f) na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy a hosté 

g) u hostů je nutný souhlas mateřského oddílu s hostováním 

Hrací materiál: zajišťuje pořadatel 

   prvních sedm zápasů online šachovnice 

Parkovné:  100,- Kč (jednorázový poplatek za celou dobu pobytu) 

 



Ubytování a stravování: 

4* hotel EA Hotel Business Jihlava – jedno a dvoulůžkové pokoje 

(po naplnění kapacity také 3* Mahlerův penzion) 

ubytování s plnou penzí: 800,- Kč (osoba/noc)  

ubytování se snídaní:   490,- Kč (osoba/noc) 

oběd pro neubytované: 180,- Kč (polévka a hlavní jídlo) 

večeře pro neubytované: 140,- Kč (hlavní jídlo) 

Časový plán:  pátek 10. 6. 2022 12:00 – 15:00 prezence 

od 14:00 ubytování 

15:40  slovo hlavního rozhodčího 

16:00  zahájení 1. kola 

17:30  zahájení 2. kola 

18:00 – 19:30 večeře 

19:30  slavnostní zahájení 

20:00 – 21:30 doprovodný program 

   sobota 11. 6. 2022 07:30 – 09:00 snídaně 

      09:00  zahájení 3. kola 

      10:30  zahájení 4. kola 

      12:00  zahájení 5. kola 

12:00 – 13:30 oběd 

14:00  zahájení 6. kola  

15:30  zahájení 7. kola 

16:30  nešachový doprovodný program  

18:00 – 19:30 večeře 

19:30  šachový doprovodný program 

 

Součástí šachového doprovodného programu bude také celodenní rapidový turnaj pro 

doprovodné osoby a další zájemce. 

 

 



   neděle 12. 6. 2022 07:30 – 09:00 snídaně 

      09:00  zahájení 8. kola 

      10:30  zahájení 9. kola 

11:30 – 13:00 oběd 

do 14:00 odhlášení z pokojů 

13:00   slavnostní vyhlášení 

Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic se souhlasem KM ŠSČR. 

Těšíme se na Vaši účast 

 

Přemysl Hrbek        

ředitel turnaje         


