
Pravidla pro stanovení účastníků Mistrovství Čech mládeže 
v praktickém šachu 

 
A) kategorie H8 

B) kategorie H10, 12, 14 a 16 

 

A) Na Mistrovství Čech 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 pořadatel 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 českých hráčů ) 

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

1) Přímo postupující (viz příloha) 
 

2) Krajští přeborníci 
a. Krajští přeborníci ve své věkové kategorii 
b. Krajští přeborníci H10 mají právo účasti i v kategorii H12 

 
3) Postupující z KŠS  

a. Krajské šachové svazy získávají další postupová místa podle počtu registrovaných dětí dané věkové 
kategorie k 30.6. předchozího kalendářního roku. 

b. Počet dalších postupových míst z krajů v každé věkové kategorii se stanoví tak, aby doplnil počet 
přímých postupujících (podle bodu 1), počet krajských přeborníků (podle bodu 2) a počet divokých 
karet (podle bodu 4) na počet 50 v každé věkové kategorii. 

c. Nad daný počet 50 se účastní: 
- I. v kategorii H12 krajští přeborníci H10 a v kategoriích H10, 12, 14 a 16 dívky, které startují 

v open kategoriích dívek, 
- II. v kategorii H10 hráči na prvních třech medailových místech na Mistrovství ČR H8 

v předchozím cyklu, pokud na něm uhráli alespoň 50% bodů (viz Příloha, bod A). 
- III. účastníci MČR H10, H12, H14 a H16 v předchozím cyklu, kteří neměli PP z předchozího 

MČech  
d. Pověřený člen KM ŠSČR obdrží ze sekretariátu ŠSČR počty registrovaných dětí podle krajů a ročníků 

narození (termín: červenec), zpracuje počet dalších postupových míst a počty postupových míst 
zveřejní na webových stránkách KM ŠSČR (termín: do 10.9. předchozího roku před Mistrovstvím 
Čech) 

e. V kompetenci KM KŠS je stanovení postupového klíče z kraje (např. počet míst podle pořadí 
krajského přeboru, počet míst ze seriálu krajské Grand Prix, počet udělených divokých karet apod.). 

f. KM KŠS nahlásí jména a adresy postupujících a náhradníků pověřenému členu KM ŠSČR do 31.8. 
příslušného roku, ve kterém proběhne Mistrovství Čech. 

 
4) Divoké karty 

a. Pořadatel má 1 divokou kartu v každé z kategorií H12, 14 a 16.  
b. KM ŠSČR má 4 divoké karty, po 1 divoké kartě v každé kategorii H10, 12, 14 a 16. 
c.  KM ŠSČR udělí divoké karty s přihlédnutím k hodnotě ELO uvedené na LOK  k 5.9. příslušného 

roku, k předchozím dosaženým výsledkům hráčů a k vývoji jejich výkonnosti. 
d. Pořadatel má 2 divoké karty v kategorii H10. 
 
 



5) Náhradníci za přímo postupující 
a. náhradník se nepovolává za hráče s PP podle Čl. 3)c.II a Čl. 3)c.III.  
b. v ostatních případech za PP z příslušného kraje má právo postupu krajský náhradník 
c. náhradník za krajského přeborníka H10 do kategorie H12 musí splňovat věkovou kategorii H10 
d. v případě, že krajská KM nevyužije práva nominovat náhradníka, rozhodne o obsazení volného místa 
KM ŠSČR. 

 
6) Náhradníci za postupující z KŠS 

a. Komise mládeže KŠS spolu s postupujícími hlásí i náhradníky. 
b. Počet náhradníků je stanoven jako 200% z počtu postupujících z KŠS v dané věkové kategorii. 

(Příklad: Z kraje postupuje krajský přeborník a KŠS má další 2 postupová místa, počet náhradníků je 
6). 

c. V případě, že KM KŠS neobsadí své postupové místo, rozhodne o jeho obsazení KM ŠSČR. 
 

7) Dívky 
a. Kategorie dívek je open, dívky se účastní turnaje chlapců. 
b. Ve společném turnaji chlapců a dívek je kategorie dívek vždy vyhlašovaná zvlášť. 

 
8) Obecná ustanovení 

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

b. Účast cizinců na Mistrovství Čech H10, 12, 14 a 16 není povolena. 
c. KM ŠSČR si vyhrazuje právo rozhodnout o účasti hráčů z českých krajů na Mistrovství Moravy a 

Slezska a o účasti hráčů z moravských a slezských krajů na Mistrovství Čech, bude-li k tomu důvod. 
Toto rozhodnutí musí doprovázet i rozhodnutí o stanovení práv postupu dotyčných hráčů. 
(Příklad: Hráč, dosud registrován v českém oddílu, se odstěhoval na Moravu, KM ŠSČR může povolit 
start na Mistrovství Moravy a Slezska, a to i s právem postupu na MČR za Moravu a Slezsko.) 

d. v případě účasti hráče(-ů) z oddílu z MaS je pořadatel povinen vyhlásit i pořadí mistrovských 
kategorií českých hráčů 

 

Příloha – Přímé postupy 
 
A) Kategorie chlapci a dívky do 10 let 
Přímý postup do kategorie chlapců mají: 

o prvních 6 hráčů „mladšího ročníku“ z předchozího Mistrovství Čech H10, pokud na něm uhráli 
alespoň 50% bodů 

o účastníci Mistrovství ČR H10 v předchozím cyklu, pokud splňují věkovou hranici 
o prvních 6 hráčů Mistrovství Čech H8 v předchozím cyklu, pokud na něm uhráli alespoň 50% bodů 
o hráči na prvních třech medailových místech na Mistrovství ČR H8 v předchozím cyklu, pokud na něm 

uhráli alespoň 50% bodů 
 
B) Kategorie chlapci a dívky do 12, 14 a 16 let 
Přímý postup do věkově odpovídající kategorie chlapců mají: 

o prvních 6 hráčů „mladšího ročníku“ z předchozího Mistrovství Čech H10, 12, 14 a 16, pokud na něm 
uhráli alespoň 50% bodů 

o prvních 6 hráčů „staršího ročníku“ Mistrovství Čech H10, 12, a 14 
v předchozím cyklu, pokud na něm uhráli alespoň 50% bodů  

o účastníci Mistrovství ČR H10, 12, 14 a 16 v předchozím cyklu do odpovídající věkové kategorie 
 
C) 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) 

 


