
  
Obecné propozice pro sezónu 2018-2019 

 
1. Zkratky a pojmy 

SŠS – Středočeský šachový svaz 
ŠSČR – Šachový svaz České republiky 
KM – Komise mládeže 
MČ – Mistrovství Čech 
MČR – Mistrovství České republiky 
KP – Krajský přebor 
ZK – Základní kolo 
RŽL – Regionální žákovská liga  
ELO – není-li řečeno jinak, jde o ELO ČR v praktickém šachu 
registrovaný hráč – účastník KP, který má aktivní záznam v databázi ŠSČR a věkově spadá do kategorií MČR 
registrovaný hráč regionu – registrovaný hráč, který je členem některého z oddílů daného regionu 

 
2. Struktura soutěže 

Krajský přebor je dvoustupňový. Prvním stupněm jsou základní kola (RŽL), druhým stupněm krajské finále. 
 
3. Základní kola 
 

3.1. Regionální členění 
Základní kola se hrají v regionech SŠS: 
SA – Příbram 
SB – Kladno 
SC – Mladá Boleslav 
SD – Polabí 
SE – Benešov 
Každý oddíl se může přihlásit k regionu, ve kterém bude mít nejvýhodnější dopravní podmínky. Zařazení 
nového i přeřazení už existujícího oddílu do regionu je možné jen se souhlasem regionálního koordinátora 
tohoto regionu. 

 
3.2. Organizace 

Za organizaci základního kola v regionu odpovídá člen komise mládeže SŠS - regionální koordinátor.  
Pořadatelem turnaje základního kola může být kdokoliv, koho koordinátor uspořádáním turnaje pověří. 
Cenový fond turnajů a výše turnajového vkladu je plně v kompetenci regionálního koordinátora a pořadatelů 
turnajů ZK. 
Povinností koordinátora je: 

a) Vypsat s dostatečným předstihem jednotlivé turnaje základního kola v rámci regionu. 
b) Ohlásit pověřené osobě KM – webmasterovi všechny turnaje započítávané do základního kola před 

termínem jejich konání. 
c) Odeslat pověřené osobě KM – webmasterovi výsledky všech turnajů ZK do týdne od jejich konání. 
d) Odeslat předsedovi komise mládeže a pověřené osobě KM – webmasterovi celkové pořadí 

základního kola zpracované podle kategorií MČR pro danou sezónu do týdne od konání posledního 
turnaje ZK. 

 
3.3. Systém soutěže 

Forma soutěže, herní systém jednotlivých turnajů a vyhodnocení výsledků jsou plně v kompetenci 
regionálního koordinátora. 
Doporučenou formou je Grand Prix, tedy seriál turnajů hraných na různých místech regionu. 
Do základního kola se mohou započítávat pouze turnaje jednotlivců. 
Turnaje základního kola se musí odehrát na území regionu, nebo na místě s dobrou dopravní dostupností z 
regionu. 

  
3.4. Termín soutěže 

Základní kola se mohou hrát od září prvního roku sezóny. Doporučený termín ukončení základních kol je 
30.4. druhého roku sezóny. 



 
3.5. Právo účasti 

Turnajů základního kola se mohou zúčastnit děti věkově spadající do kategorií MČR bez ohledu na registraci 
ŠS a na regionální nebo krajskou příslušnost. Právo účasti v jednotlivých turnajích může koordinátor omezit, 
musí však zaručit účast všem registrovaným i neregistrovaným dětem územně příslušejících do regionu, 
které věkově odpovídají kategoriím MČR pro danou sezónu. 

 
3.6. Závazné náležitosti výsledků turnajů základního kola 

Výsledková listina každého turnaje základního kola musí obsahovat přinejmenším: 
Jména a příjmení účastníků v úřední formě (tedy např. nikoliv Vojta ale Vojtěch) 
Datum narození každého účastníka (stačí rok) 
Oddílová příslušnost účastníka (nebo místo bydliště, škola apod. u účastníků, kteří nejsou členy žádného 
oddílu ŠS) 
Celkové výsledky základního kola musí navíc konečné obsahovat pořadí ZK v kategoriích MČR pro danou 
sezónu. 

 
4. Krajské finále 
 

4.1. Organizace 
Za uspořádání krajského finále odpovídá komise mládeže SŠS, která určí pořadatele na základě výsledků 
konkurzu. 
Propozice krajského finále vydá pořadatel po jejich odsouhlasení předsedou komise mládeže. 

 
4.2. Systém a termín soutěže 

Systém soutěže se řídí závaznými pravidly a doporučeními, která vydává pro krajské přebory komise 
mládeže ŠSČR, doplněnými podmínkami, které vzejdou z konkurzu vypsaného na krajské finále komisí 
mládeže SŠS. Vypsání termínu soutěže je v kompetenci komise mládeže SŠS. 

 
4.3. Právo účasti 

4.3.1.Právo účasti ne finálovém turnaji mají děti registrované ke dni podání přihlášky v oddílech SŠS a 
věkově odpovídající kategoriím MČR.  

4.3.2.Účastník musí dále splňovat jednu z následujících podmínek: 
a) má přímý postup do finále KP podle bodu 4.4.1. 
b) má postup ze základního kola KP podle bodu 4.4.2 
c) má divokou kartu pořadatele (počet divokých karet určují propozice finálového turnaje) 

4.3.3. Za oprávněné účastníky, kteří se na finálový turnaj nepřihlásí a v případě lichého počtu účastníků v 
některé z kategorií může předseda komise mládeže povolat do finálového turnaje náhradníky. 
Náhradníci musí být ve chvíli podání přihlášky registrováni v některém z oddílů Středočeského 
kraje. 

4.3.4 V každé kategorii má pořadatel a KM po jedné divoké kartě. Počet divokých karet lze podle 
konkrétních podmínek finálového turnaje zvýšit po souhlasu KM v propozicích finálového turnaje. 

 
4.4. Postupový klíč do finále KP 

4.4.1. Přímé postupy 
Přímé postupy do krajského finále KP mají: 

a) Hráči, kteří mají přímý postup na MČ v praktickém šachu na příští sezónu, nebo postup na 
MČR v dané sezóně. 

b) Krajští přeborníci z minulého ročníku KP 
c) Hráči, kteří dosáhnou výše koeficientu ELO v kategorii H 16 minimálně 1550 v kategorii 

H14 minimálně 1400 a v ostatních minimálně 1251. Tento koeficient musí být dosažen 
listině osobních koeficientů z 5.9.2018 nebo 5.1.2019. 

d) Dívky 
 
 
 
4.4.2.Postupy ze základních kol 

a) Z každého regionu v každé kategorii postupuje počet dětí určený komisí mládeže SŠS na 
základě pravidel podle bodu 4.4.3. 



b) Ze základního kola mohou postoupit jen registrovaní hráči, kteří jsou členy oddílu 
příslušejícího do daného regionu (registrovaní hráči regionu) a kteří byli registrováni před 
ukončením základního kola. 

c) Postupující se určí podle konečného pořadí základního kola v kategorii. Při určování 
postupujících v kategorii se začne od prvního místa v konečném pořadí kategorie až do 
vyčerpání stanoveného počtu, přičemž se vynechávají hráči, kteří  

• mají přímý postup do finále KP v libovolné kategorii 
• nejsou registrovanými hráči, nebo nejsou členy oddílu regionu 

 
4.4.3. Pravidla pro určování počtů postupujících ze základních kol 

Počty postupujících z jednotlivých regionů a kategorií určí komise mládeže SŠS následujícím 
postupem: 

a) Ve spolupráci s pořadatelem stanoví komise mládeže SŠS počet účastníků finálového turnaje 
tak, aby ve všech kategoriích byl přibližně stejný počet účastníků.  

b) Každý region dostane v každé kategorii dvě postupová místa, při účasti 4 registrovaných hráčů 
a více v ZK. Pokud se v některé kategorii ZK regionu zúčastní menší počet než 4, tak 
postupuje ze základního kola jen jeden registrovaný účastník. 

c) V případě, že by počet účastníků v kategorii nepokryl počet přímo postupujících v této 
kategorii spolu s minimálním počtem postupujících ze ZK (bod b) a počtem divokých karet 
pořadatele, bude počet účastníků v kategorii navýšen na potřebnou hodnotu na úkor ostatních 
kategorií. 

d) Od předpokládaného počtu účastníků finálového turnaje se v každé kategorii odečte počet 
přímo postupujících, minimální počet postupujících ze ZK (bod b) a počet divokých karet 
pořadatele. Zbylý počet míst rozdělí KM mezi jednotlivé regiony poměrně podle celkového 
počtu registrovaných šachistů dané kategorie v regionu k 31.1.2018. 

 
4.5. Účast v kategoriích finálového turnaje KP 

a) Postupující ze základních kol hrají finálový turnaj ve věkové kategorii, ve které si postup v 
základním kole vybojovali. 

b) Přímo postupující na ELO a přímo postupující krajští přeborníci z minulého ročníku hrají 
finálový turnaj ve věkové kategorii, do které věkově přísluší. 

c) Přímo postupující, kteří mají přímý postup na MČ a zároveň splňují limit ELO platný pro 
danou kategorii a sezónu mohou hrát v jakékoliv z kategorií, ve které jim to věk umožňuje. 

d) Hráč, který má právo hrát více než jednu kategorii musí vybranou kategorii oznámit nejpozději 
při podání přihlášky na finálový turnaj KP. 

 
5. Povinnosti komise mládeže SŠS 

vyplývající z těchto propozic: 
a) Jmenovat regionální koordinátory pro všechny regiony, ve kterých se hrají základní kola 
b) Stanovit případné změny limitů ELO pro přímý postup do finále KP – do 30.9. 
c) Vypsat konkurz na pořádání finálového turnaje KP – do konce listopadu prvního roku sezóny. 
d) Na základě výsledků konkurzu určit pořadatele. V rámci konkurzu již oznámit termín finále KP.  
e) Určit počty postupujících ze základních kol –nejpozději do konce března 2018. 
f) Regionální koordinátoři sestavit seznam oprávněných postupujících z regionů do 30.4., nebo nejpozději 

7 dní po dohrání základního kola, pokud základní kolo skončí po 23.4. 
 

6. Závěrečná ustanovení 
Tyto propozice byly převzaty ze sezóny 2017-2018  
 
 

 
10.10.2017 


