
 Postupy na Mistrovství ČR mládeže 
v praktickém šachu 

A) kategorie H8 

B) kategorie H10, 12, 14 a 16 

A) Na Mistrovství ČR do 8 let mají právo účasti: 

kategorie chlapci a dívky do 8 let 
• obě kategorie jsou open, tzn. přihlásit se může každý vyhovující věkem 
• obě kategorie jsou přístupné i neregistrovaným hráčům 
• hrají se buď oddělené turnaje chlapců a dívek, nebo při malém počtu dívek může pořa-

datel turnaje sloučit do jednoho s tím, že obě kategorie jsou vyhlašované zvlášť 
• obě kategorie jsou přístupné i zahraničním hráčům (v případě účasti zahraničních hráčů 

je pořadatel povinen vyhlásit i pořadí mistrovských kategorií hráčů z České republiky) 

 
B) Na Mistrovství ČR do 10, 12, 14 a 16 let mají právo účasti: 

1)      Přímo postupující 

a.      Na MČR H10 
-  z předchozího MČR H8 postupují nejlepší 3 hráči z ČR 
-  z předchozího MČR H10 postupují nejlepší 3 hráči „mladšího ročníku“ 

b.      Na MČR H12 
-  z předchozího MČR H10 postupují nejlepší 3 hráči „staršího ročníku“ 
-  z předchozího MČR H12 postupují nejlepší 3 hráči „mladšího ročníku“ 

c.      Na MČR H14 
-  z předchozího MČR H12 postupují nejlepší 3 hráči „staršího ročníku“ 
-  z předchozího MČR H14 postupují nejlepší 3 hráči „mladšího ročníku“ 

d.      Na MČR H16 
-  z předchozího MČR H14 postupují nejlepší 3 hráči „staršího ročníku“ 
-  z předchozího MČR H16 postupují nejlepší 3 hráči „mladšího ročníku“ 

e.      Podmínkou postupu podle předchozích bodů a-d je, že hráč získal alespoň 
50 % bodů z celkového počtu kol v turnaji 

f.     Hráč, který měl přímý postup na Mistrovství ČR (dále MČR), se může zúčastnit 
Mistrovství Čech (dále MČ) nebo Mistrovství Moravy a Slezska (dále MMS) 
podle své územní příslušnosti v téže věkové kategorii za těchto podmínek: 

-  hráč ztrácí přímý postup na MČR 
-  počet postupových míst z MČ nebo MMS se navyšuje o 1 místo 
-  hráč si může postup vybojovat z MČ nebo MMS 

2)      Postupující z Mistrovství Čech a z Mistrovství Moravy a Slezska 

a.      Z MČ i MMS postupuje po 8 hráčích: 

A.  Z Mistrovství Čech postupuje 
•                  do MČR H10 prvních 8 hráčů z MČ H10 
•                  do MČR H12 prvních 8 hráčů z MČ H12 
•                  do MČR H14 prvních 8 hráčů z MČ H14 
•                  do MČR H16 prvních 8 hráčů z MČ H16 



B.   Z Mistrovství Moravy a Slezska postupuje 
•                  do MČR H10 prvních 8 hráčů z MMS H10 
•                  do MČR H12 prvních 8 hráčů z MMS H12 
•                  do MČR H14 prvních 8 hráčů z MMS H14 
•                  do MČR H16 prvních 8 hráčů z MMS H16 

b.      Pokud má hráč právo účasti ve více kategoriích, je povinen oznámit pověře-
nému pracovníkovi Komise mládeže ŠSČR do 30.11. příslušného roku, jakou 
kategorii si vybral. Pokud tak neučiní, bude zařazen k 1.12. do kategorie vě-
kově odpovídající. 

c.     Bod B2) b. se odpovídajícím způsobem uplatní i v případě, kdy si dívka vybo-
juje právo účasti v kategorii chlapců. V případě, že si dívka v termínu nevy-
bere kategorii, bude zařazena do kategorie dívek. 

3)      Divoké karty 

a.      Pořadatel MČR má 4 divoké karty, po 1 divoké kartě v každé kategorii H10, 
H12, H14 a H16. 

b.      KM ŠSČR má 4 divoké karty, po 1 divoké kartě v každé kategorii H10, H12, 
H14 a H16. 

KM ŠSČR udělí divoké karty s přihlédnutím k hodnotě ELO uvedené na LOK 
k 5.1. příslušného roku, k předchozím dosaženým výsledkům hráčů a k vývoji 
jejich výkonnosti. 

c.      Udělení divoké karty není podmíněno předchozí účastí hráče na MČ nebo 
MMS v tomtéž cyklu. 

d.      Pořadatel oznámí KM ŠSČR do 10.1. jména hráčů, kterým divokou kartu po-
řadatele přidělil. 

e.      O divoké karty KM ŠSČR zažádají oddíly, hráči nebo zákonní zástupci hráčů 
KM ŠSČR do 31.12., KM ŠSČR rozhodne o přidělení divokých karet do 
15.ledna. 

f.       Pokud pořadatel neoznámí KM ŠSČR udělení divoké karty do některé kate-
gorie podle bodu 3) d., rozhodne o jejím udělení KM ŠSČR do 15.1. 

4)      Náhradníci za přímo postupující a za postupující z MČ a MMS 

a.      Pořadí náhradníků je stanoveno pořadím v MČ a v MMS. 

b.   Náhradníky za přímo postupující a za postupující z MČ a MMS stanoví KM 
ŠSČR takto: 

-  za postupujícího z Čech se stanoví náhradník z Čech  
-  za postupujícího z Moravy a Slezska se stanoví náhradník z Moravy a Slezska 

c.      Pokud se v čase prezence žádný oprávněný náhradník neprezentuje, roz-
hodne KM ŠSČR (nebo pověřený člen KM ŠSČR) v případě potřeby o obsa-
zení volného místa z přítomných hráčů. Při oslovování hráčů se postupuje 
v pořadí podle výše hodnoty ELO uvedené na LOK již bez nutnosti zachování 
podmínky bodů a. a b. 

5)      Dívky 

a.      Kategorie dívek D10, 12, 14 a 16 jsou open. 

b.   V případě malého počtu dívek v kategorii může KM ŠSČR sloučit více turnajů 
dívek, každá věková kategorie se potom vyhodnocuje zvlášť.  



6)      Obecná ustanovení 

a.      Všichni účastníci Mistrovství ČR H10, 12, 14 a 16 musí být registrovaní jako 
Aktivní v ŠSČR. Registrace se posuzuje k datu zahájení soutěže. 

b.      Účast cizinců na Mistrovství ČR H10, 12, 14 a 16 není povolena. 

c.      Hráč s právem účasti má povinnost přihlásit se v termínu určeném pořadate-
lem v propozicích.  

d.  Hráče, který se dle bodu 6) c. nepřihlásí, pořadatel vyzve k objasnění situace. 
Pořadatel o jednání a jeho výsledcích současně informuje pověřenou osobu 
KM ŠSČR. 

e.      Hráč má právo po výzvě pořadatele do týdne podat přihlášku.  

f.       Hráč přihlášený dle bodu 6) e. zaplatí zvýšené startovné, jeho výši určí pořa-
datel v propozicích.   

g.   Pokud se hráč nepřihlásí ani do 7 dnů po výzvě pořadatele (viz bod 6) d.), 
právo postupu ztrácí. Právo účasti přechází k následujícímu dni na oprávně-
ného náhradníka. 

h.      Ve všech případech, které nejsou výslovně popsány, rozhodne o zařazení 
hráče na startovní listinu KM ŠSČR. 

Schváleno KM ŠSČR dne 9.3.2008 
 


