
Rozpis polofinále Mistrovství České republiky 

v kategoriích H18 a H20 v šachu 2018/2019 
 

1. Termín 
 

1.1. 11. – 17. listopadu 2018. 

 

2. Kategorie 
 

2.1. H18 (ročník narození 2001 a mladší) 

2.2. H20 (ročník narození 1999 a mladší) 

2.3. Polofinále MČR H18 a H20 se hraje na 9 kol jako samostatný turnaj. 

2.4. Všichni hráči ročník narození 2001 a mladší startující v tomto turnaji budou vyhodnoceni 

v kategoriích H18 i H20. Souběh cen je možný. 

 

3. Systém soutěží 
 

3.1. Krajské přebory 
 

3.1.1. Krajské přebory organizují a řídí krajské KM, nebo krajské STK. 

3.1.2. Přebory proběhnou tak, aby krajské KM, nebo krajské STK, mohly nahlásit výsledky a 

postupující do 30. září 2018. 

3.1.3. Krajský přebor se doporučuje nejlépe zorganizovat jako jednorázový turnaj. Musí být 

dodržena ustanovení bodů 2.1. a 2.2. tohoto rozpisu.  

3.1.4. Z krajského přeboru se postupuje do polofinále Mistrovství České republiky podle 

postupových pravidel. 

3.1.5. Krajské KM, nebo STK, mohou v případě většího počtu postupujících z kraje určit další 

postupující nominací. Krajský přeborník má však postup jistý vždy. 

 

3.2. Polofinále Mistrovství České republiky  
 

3.2.1. Řídí KM ŠSČR, pověřená osoba Jiří Kalužný, telefon 602465721, e-mail: 

jiri.kaluzny@seznam.cz. 

3.2.2. Z polofinále se postupuje do finále Mistrovství České republiky podle postupových 

pravidel. 

 

4. Právo účasti 
 

4.1. Kategorie H18 
 

4.1.1. Přímé postupy 
4.1.1.1. Všichni účastníci finále MČR H18 2017/2018 ročník 2001 a mladší. 

4.1.1.2. Prvních šest z polofinále MČR H18 2017/2018 ročník 2001 a mladší. 

4.1.1.3. Prvních sedm z MČR 2018 H16. 

 

4.1.2. Divoké karty 
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4.1.2.1. Jeden hráč s divokou kartou pořadatele. O divokou kartu je nutno zažádat do 30. 9. 

2018 u pořadatele. 

4.1.2.2. Sedm hráčů s divokou kartou KM ŠSČR. O divoké karty je nutno zažádat do 30. 9. 

2018 u pověřené osoby KM ŠSČR viz bod 3.2.1. 

 

4.1.3. Postupy z krajů 
4.1.3.1. Všichni krajští přeborníci ročníku 2017/2018 kategorie H18 (ročník 2001 a mladší). 

4.1.3.2. Další hráči z krajů (ročník 2001 a mladší), jejichž počet se stanoví tak, aby doplnil 

počet postupujících podle předchozích bodů (vyjma bodu 4.1.1.1.) na 49. 

4.1.3.3. Krajské šachové svazy získávají další místa s právem účasti podle bodu 4.1.3.2. na 

základě své členské základny ročníků 2001 a 2002 k 30. 6. 2017. 

 

4.2. Kategorie H20 
 

4.2.1. Přímé postupy 
4.2.1.1. Všichni účastníci finále MČR 2017/2018 H20 ročník 1999 a mladší. 

4.2.1.2. Všichni účastníci finále MČR 2017/2018 H18 ročník 2000 a mladší. 

4.2.1.3. Prvních šest z polofinále MČR 2017/2018 H20 ročník 1999 a mladší. 

4.2.1.4. Prvních šest z polofinále MČR 2017/2018 H18 ročník 2000 a mladší. 

 

4.2.2. Divoké karty 
4.2.2.1. Jeden hráč s divokou kartou pořadatele. O divokou kartu je nutno zažádat do 30. 9. 

2018 u pořadatele. 

4.2.2.2. Sedm hráčů s divokou kartou KM ŠSČR. O divoké karty je nutno zažádat do 30. 9. 

2018 u pověřené osoby KM ŠSČR, viz bod 3.2.1. 

 

4.2.3. Postupy z krajů 
4.2.3.1. Všichni krajští přeborníci ročníku 2017/2018 kategorie H20 (ročník 1999 a mladší). 

4.2.3.2. Další hráči z krajů (ročník 1999 a mladší), jejichž počet se stanoví tak, aby doplnil 

počet postupujících podle předchozích bodů (vyjma bodů 4.2.1.1. a 4.2.1.2.) na 48. 

4.2.3.3. Krajské šachové svazy získávají další místa s právem účasti podle bodu 4.2.3.2. na 

základě své členské základny ročníků 1999 a 2000 k 30. 6. 2017. 

 

4.3. Náhradníci 
 

4.3.1. Za postupující z krajů hlásí náhradníky krajská KM, nebo krajská STK. 

4.3.2. V případě, že krajská KM, nebo krajská STK, neobsadí svá místa do 30. 9. 2018, 

rozhodne o jejich obsazení KM ŠSČR. 

4.3.3. Za přímo postupující rozhodne o obsazení jejich míst KM ŠSČR. 

 

5. Postupy 
 

5.1. Finále MČR 2018/2019 
 

5.1.1. První tři hráči ročník 2001 a mladší postupují do finále Mistrovství České republiky 

v kategorii H18. 

5.1.2. První tři hráči ročník 1999 a mladší postupují do finále Mistrovství České republiky 

v kategorii H20. 



 

5.2. Polofinále MČR 2019/2020 
 

5.2.1. Prvních šest hráčů ročník 2002 a mladší postupuje do polofinále MČR 2019/2020 

v kategorii H18. 

5.2.2. Prvních šest hráčů ročník 2001 a mladší postupuje do polofinále MČR 2019/2020 

v kategorii H20. 

5.2.3. Prvních šest hráčů ročník 2000 a mladší postupuje do polofinále MČR 2019/2020 

v kategorii H20. 
 

5.3. Přímí postupující do finále MČR 
 

5.3.1. V případě účasti přímého postupujícího do finále MČR v polofinále ztrácí tento hráč 

svůj přímý postup. 

5.3.2. Počet postupujících z polofinále se zvýší o tolik hráčů, kolik jich s přímým postupem 

do finále MČR startovalo v polofinále. 

 

6. Podmínky hráčů 
 

6.1. Vklad 
 

6.1.1. Dle propozic turnaje. 

 

6.2. Ubytování a ostatní náklady 
 

6.2.1. Ubytování a ostatní náklady (dopravu, stravování apod.) si hradí účastníci. 

 

6.3. Registrace 
 

6.3.1. Všichni účastníci polofinále musí mít platnou registraci u ŠSČR. 

6.3.2. Účast cizinců není povolena. 

 

 

Schváleno KM ŠSČR dne 8. 1. 2018 


