
Informace KM ŠSČR k aktuálnímu stavu soutěží mládeže – 22. 4. 2020 

 

Přehled akcí KM ŠSČR: 

Měsíc Název akce Termín konání Stav 

březen MČR dorostenců a juniorů 6. - 14. 3. 2020 odehráno 

březen MČR mládeže do 16 let 7. - 14. 3. 2020 odehráno 

květen MČR družstev st. žáků 30. - 31. 5. 2020  zrušeno 

červen MČR družstev ml. žáků 12. - 14. 6. 2020  zrušeno   

červen Extraliga a 1. liga mládeže 19. - 21. 6. 2020 změna termínu 

červen MČR školních družstev 22. - 24. 6. 2020  zrušeno   

srpen Mistrovství EU mládeže 13. - 22. 8. 2020   

září MČR mládeže v rapidu 4. - 6. 9. 2020   

září MČR dětí do 8 let 19. - 20. 9. 2020 změna termínu 

září MČR juniorů a dorostenců v rapidu  19. - 20. 9. 2020   

říjen Mistrovství Čech do 16 let říjen   

říjen Mistrovství Moravy do 16 let říjen   

listopad Mistrovství Čech do 8 a 10 let listopad   

listopad MČR juniorek a Polofinále MČR juniorů listopad   

 

MČR dorostenců a juniorů 

Odehráno 6. - 14. 3. 2020. 

 

MČR mládeže do 16 let 

Odehráno 7. - 14. 3. 2020. 

 

Extraliga a 1. liga mládeže 

Původně plánovaný termín: 24. - 26. 4. 2020. 

Nový termín: 19. - 21. 6. 2020. 

Lze reálně předpokládat, že se v dubnovém termínu nebude hrát. 

Soutěž musíme ukončit do 30. 6. 2020, aby bylo možno připravit nový ročník. 

Předseda KM ŠSČR oslovil pořadatele závěrečných srazů a zde jsou odpovědi. 

Extraliga:  

Pořadatel ŠK Světlá nad Sázavou.  

Pořadatel je jsem schopen i ochoten soutěž zajistit, i kdyby měl změnit místo konání. 

1. liga A:  

Pořadatel ŠK Ústí nad Labem.   

Pavel Chrz slíbil zajistit soutěž i v jiném termínu.  

Pavel Chrz nabízí, že případně zajistí i jinou skupinu.  

1. liga B:  

Pořadatel: ŠACHklub Tábor.   



Pan Odehnal požaduje rozhodnutí KM ŠSČR, resp. VV ŠSČR, do 9. 4. 2020, pak zruší pořádání 

akce. 

Pokud akci neuspořádá ŠACHklub Tábor, musí vedoucí skupiny oslovit ostatní družstva, zda 

by závěrečný sraz uspořádaly. Případně je možno využít nabídky ŠK Ústí nad Labem.  

1. liga C: 

Pořadatel TJ Štefanydes Polička. 

David Schaffer oslovil majitele areálu a sdělil, že akci budou schopni přesunout a zajistit. 

1. liga D: 

Pořadatel: ŠK Krnov.   

Karel Handlíř sdělil, že akci zajistí a garantuje jakýkoliv termín.  

 

MČR družstev starších žáků 

Plánovaný termín: 30. - 31. 5. 2020   

KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o zrušení Mistrovství ČR družstev starších žáků.  
  

MČR družstev mladších žáků 

Plánovaný termín: 12. - 14. 6. 2020   

KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o zrušení Mistrovství ČR družstev mladších 

žáků.  

 

MČR školních družstev 

Plánovaný termín: 22. - 24. 6. 2020   

KM ŠSČR po dohodě s pořadatelem rozhodla o zrušení Mistrovství ČR školních družstev.  

 

Mistrovství EU mládeže do 14 let 

Kouty nad Desnou. 

Termín: 13. - 22. 8. 2020. 

Případně náhradní termín: 23. 11. – 2. 12. 2020.   

 

MČR mládeže v rapidu 

Termín: 4. - 6. 9. 2020   

Když pořadatel bude moct uspořádat soutěž v plánovaném termínu, tak se soutěž uskuteční 

dle platných propozic.  

Když pořadatel nebude moct uspořádat soutěž v plánovaném termínu, tak se soutěž pro rok 

2020 zruší.  

 

MČR dětí do 8 let 

Termín: 19. - 20. 9. 2020. 

Termínová kolize s MČR juniorů v rapidu nevadí.  

Jiný termín by kolidoval s akcemi KM ŠSČR či s akcemi krajských KM. 

Pořadatel dle vyhodnoceného konkurzu. 



Pořadatel potvrdil termín akce a zájem akci uspořádat. 

Když to nebude pořadatel moct soutěž uspořádat, tak soutěž pro rok 2020 zrušíme.  

Nominace pro MS, ME a MEU musí udělat KpT bez MČR. 

 

MČR juniorů a dorostenců v rapidu  

Termín: 19. - 20. 9. 2020   

Když pořadatel bude moct uspořádat soutěž v plánovaném termínu, tak se soutěž uskuteční 

dle platných propozic.  

Když pořadatel nebude moct uspořádat soutěž v plánovaném termínu, tak se soutěž pro rok 

2020 zruší.  

 

Mistrovství Čech do 16 let 

Termín: říjen   

Prioritně je třeba zajistit a uspořádat postupovou soutěž.  

 

Mistrovství Moravy do 16 let 

Termín: říjen   

Prioritně je třeba zajistit a uspořádat postupovou soutěž.  

 

Mistrovství Čech do 8 a 10 let 

Termín:  listopad   

Prioritně je třeba zajistit a uspořádat postupovou soutěž.  

 

MČR juniorek a Polofinále MČR juniorů 

Termín: listopad   

Prioritně je třeba zajistit a uspořádat postupovou soutěž.  
    

Obecně pro všechny soutěže KM ŠSČR:   

Je otázkou, zda rodiče budou souhlasit s účastí dětí na republikových akcí. 

Pokud se některá družstva nezúčastní MČRDSŽ, MČRDMŽ či MČR škol, tak to moc nevadí. 

Pokud se některá družstva nezúčastní závěrečného čtyřkola Extraligy či  1. ligy mládeže, tak 

to ovlivní sestupy i postupy. Regulérnost může být ovlivněna i neúčastí základních hráčů 

družstev. 

Prioritou KM ŠSČR je odehrát regulérně maximum soutěží. Zdraví všech účastníků je však 

prioritou nejvyšší. 
    

Doporučení pořadatelům: 

Všem pořadatelům doporučujeme, ať akce připravují, ale zároveň je upozorňujeme, že 

může dojít ke změně. Pořadatelům doporučujeme, ať omezí náklady na přípravu turnaje a 

pokud možno neplatí nevratné zálohy. 

 

Krajské soutěže mládeže:   



Krajské soutěže řídí krajské KM. KM ŠSČR nemůžeme krajským svazům zasahovat do jejich 

kompetencí. 

Pokud odehrají KP družstev do 30. 6., měli bychom postup akceptovat. Pokud však budou 

dohrány 1. ligy a Extraliga. 

Pokud zrušíme výsledky Extraligy a 1. lig, měli bychom KŠS informovat. 

Pokud zrušíme MČRDMŽ, musíme co nejdříve KŠS informovat.  

Termíny KP nesmí kolidovat se soutěžemi KM ŠSČR, vyjma MČR juniorů a dorostenců v rapid 

šachu. 

KM ŠSČR ponechala krajským KM k dispozici termíny pro krajské přebory termíny: 

 6. - 7. 6.   

 27. - 28. 6.   

 12. - 13. 9.   

 26. - 28. 9. 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR 

 

Ve Světlé nad Sázavou dne 22. dubna 2020. 
   


