
Rozpis pro soutěže v rapid šachu mládeže 

1. KATEGORIE 

H14 chlapci – ročník narození (rok konání MČR – 14) a mladší 
H12 chlapci – ročník narození (rok konání MČR – 12) a mladší 
H10 chlapci – ročník narození (rok konání MČR – 10) a mladší  
D14 dívky – ročník narození (rok konání MČR – 14) a mladší 
D12 dívky – ročník narození (rok konání MČR – 12) a mladší 
D10 dívky – ročník narození (rok konání MČR – 10) a mladší 
 

2. SYSTÉM 

Soutěž je dvojstupňová – krajské přebory a Mistrovství ČR (MČR). Probíhá v průběhu jednoho 
soutěžního roku v období říjen roku předchozího až září roku konání MČR. 

2.1 Krajské přebory: 

Krajské přebory organizují a řídí krajské komise mládeže. Přebory proběhnou tak, aby krajské 
komise mohly nahlásit výsledky a postupující do 31. května každého roku. Krajský přebor lze 
organizovat jako jednorázový turnaj nebo jako systém více turnajů (nabízí se možnost obnovy tzv. 
Velkých cen). Přebor může být otevřený i pro neregistrované hráče či pro hráče z jiných krajů či 
států. Musí být dodrženy jen dvě podmínky: věkové kategorie (viz výše) a hrací tempo dle platných 
pravidel FIDE pro rapid šach. Kraje se též mohou pro pořádání této soutěže slučovat. 

Krajské svazy jsou povinny zaslat výsledky nejpozději do 31. 5. běžného roku na e-mailové adresy 
uvedené na příslušné webové stránce komise mládeže ŠSČR:  

1. Osobě odpovědné za soutěže jednotlivců 
2. V kopii předsedovi komise mládeže 

V případě pozdního nahlášení nemusí být postupující hráči přijati do soutěže. Obsazení volných 
míst bude v kompetenci KM ŠSČR. 

2.2 Mistrovství ČR v rapid šachu mládeže: 

řídí KM ŠSČR, řídící orgán je osoba odpovědná za soutěže jednotlivců 
termín: obvykle září běžného roku, upřesnění dle termínového kalendáře ŠSČR 
místo: konkurz KM ŠSČR 
tempo: 20 minut + 5 vteřin/tah, bez povinného zápisu 

 

3. POSTUPY 

Klíč je stanoven následovně: 

počet hráčů v jedné chlapecké kategorii je 42 až 46 
(28 až 31 z krajů + 10 přímé postupy + 2 divoké karty pořadatele + 2 až 3 divoké karty KM ŠSČR do 
sudého počtu účastníků) 

počet hráček v jedné dívčí kategorii je 26 až 30 
(20 až 24 z krajů + 4 přímé postupy + 1 divoká karty pořadatele + 1 až 2 divoké karty KM ŠSČR do 
sudého počtu účastnic)  



Poznámka: výpočet bude prováděn na základní počet účasti 42 chlapců a 26 dívek, pouze s tím 
upřesněním, že pokud matematické zaokrouhlení nevyjde, bude počet účastníků 
zvýšen tak, aby žádný kraj nebyl krácen. 

3.1 Přímé postupy: 

3.1.1 chlapci: 

Kategorie H14:  
1. - 5. místo na MČR v minulém roce v mladším ročníku kategorie H14  
1. - 5. místo na MČR v minulém roce ve starším ročníku kategorie H12 

Kategorie H12:  
1. - 5. místo na MČR v minulém roce v mladším ročníku kategorie H12 
1. - 5. místo na MČR v minulém roce ve starším ročníku kategorie H10 

Kategorie H10:  
1. - 5. místo na MČR v minulém roce v mladším ročníku kategorie H10 
1. - 3. místo na MČR v minulém roce v ročníku nejméně o rok mladším než mladší kategorie H10  
1. - 2. místo z MČR do 8 let běžného roku 

3.1.2 dívky: 

Kategorie D14:  
1. - 2. místo na MČR v minulém roce v mladším ročníku kategorie D14  
1. - 2. místo na MČR v minulém roce ve starším ročníku kategorie D12 

Kategorie D12:  
1. - 2. místo na MČR v minulém roce v mladším ročníku kategorie D12 
1. - 2. místo na MČR v minulém roce ve starším ročníku kategorie D10 

Kategorie D10:  
1. - 2. místo na MČR v minulém roce v mladším ročníku kategorie D10 
1. místo na MČR v minulém roce v ročníku nejméně o rok mladším než mladší kategorie D10  
1. místo z MČR do 8 let běžného roku 

Pojmy: 
a. „starší ročník“ = účastníci, kteří v dané věkové kategorii mohou hrát z věkových důvodů 

naposledy (vždy jeden – nejstarší – ročník narození) 
b. „mladší ročník“ = účastníci, kteří v dané věkové kategorii mohou hrát i příští rok (může být více 

ročníků narození) 

Jmenovitě pro každý rok bude uvedeno v tabulce, která bude tvořit samostatnou přílohu tohoto 
rozpisu.  

 

3.2 Postupy z krajů: 

3.2.1 Z každého kraje postupuje v každé kategorii krajský přeborník. 

3.2.2 Další hráči z krajů, jejichž počet se určuje podle počtu registrovaných dané věkové kategorie 
k 30. 11. předchozího kalendářního roku. Bude uvedeno v tabulce, která bude tvořit samo-
statnou přílohu tohoto rozpisu.  

3.2.3 Krajské komise mládeže mohou v případě většího počtu postupujících z kraje určit další 
postupující nominací. Krajský přeborník má však postup jistý vždy. 

 



3.3 Pořadatel: 

Oprávněním pořadatele MČR je mít pro každou kategorii připraveného hráče, který event. přímo 
na místě konání doplní počet zúčastněných tak, aby tento počet byl sudý. 
 

3.4 Náhradníci: 

3.4.1 Náhradníci za postupující z krajů: 
Náhradníky za postupující z krajů určí příslušná krajská komise mládeže.  
Pokud krajská KM náhradníka nenahlásí, rozhodne o volných místech KM ŠSČR.  

3.4.2 Náhradníci za přímo postupující: 
Náhradníky za přímo postupující určí komise mládeže ŠSČR. 

 

4. DIVOKÉ KARTY 

4.1 Divoké karty KM ŠSČR 

Žádosti o divoké karty (DK) mohou žadatelé zasílat na e-mailové adresy uvedené na příslušné 
webové stránce komise mládeže ŠSČR:  

1. Osobě odpovědné za soutěže jednotlivců 
2. V kopii předsedovi komise mládeže 

Uzávěrka žádostí DK je 30. 6. běžného roku.  
O divokých kartách KM ŠSČR rozhodne komise do 31. 7. běžného roku. 

4.2 Divoké karty pořadatele 

O divokých kartách pořadatele rozhodne pořadatel do 10. 8. běžného roku a do tohoto termínu 
také zašle seznam divokých karet pořadatele pověřenému členovi KM ŠSČR a předsedovi KM ŠSČR. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tento rozpis byl schválen KM ŠSČR dne 20.2.2018 a má trvalou platnost. Každoročně bude 
doplňován přílohami dle textu. 
 
 
 

 
Ing. Zdeněk Fiala       Ing. Vladimír Hadraba 
předseda KM ŠSČR      pověřený člen KM ŠSČR 


