
Rozhodnutí KM ŠSČR 01/2021 

Zrušení soutěží 

Pořadatelé Mistrovství Čech mládeže do 16 let, Mistrovství Čech mládeže do 10 let, 

Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let, Mistrovství ČR juniorek a dorostenek a 

Polofinále Mistrovství ČR juniorů a dorostenců nám sdělili, že vzhledem k pokračování 

nepříznivé epidemiologické situace a návazných opatření není možné soutěže uspořádat. 

Komise mládeže ŠSČR rozhodla zrušit Mistrovství Čech mládeže do 16 let 2020, Mistrovství 

Čech mládeže do 10 let 2020, Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let 2020, 

Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2020/2021 a Polofinále Mistrovství ČR juniorů a 

dorostenců 2020/2021. 

Zrušení rozpisů soutěží 

Na základě rozhodnutí Vlády ČR byly od 12. 10. 2020 zakázány sportovní akce ve vnitřních 

sportovištích, a proto KM ŠSČR zrušila Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2020/2021 a 

Polofinále Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2020/2021.   

KM ŠSČR rozhodla o zrušení Rozpisu finále Mistrovství České republiky v kategoriích D18 a 

D20 v šachu 2020/2021 ze dne 16. 3. 2020. 

KM ŠSČR rozhodla o zrušení Rozpisu polofinále Mistrovství České republiky  
v kategoriích H18 a H20 v šachu 2020/2021 ze dne 16. 3. 2020. 

KM ŠSČR rozhodla o zrušení Rozpisu finále Mistrovství České republiky  
v kategoriích H18 a H20 v šachu 2020/2021 ze dne 31. 3. 2020. 

Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 

Na základě diskuze s Komisí pro práci s talenty rozhodla Komise mládeže ŠSČR uspořádat 

Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2021 jako uzavřený turnaj na 9 kol souběžně 

s Mistrovstvím ČR juniorů a dorostenců.  

Podmínkou pro realizaci Mistrovství ČR juniorek a dorostenek v daném formátu je souhlas 

VV ŠSČR s dotací na akci. 

Nominace na Mistrovství ČR mládeže do 16 let: 

Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat do každé věkové kategorie 16 nejlepších hráčů 

ŠSČR dle průměru FRL a LOK k dnešnímu dni. KM ŠSČR rozhodla nominovat pouze chlapce 

příslušných ročníků.  

V kategorii H10 jsou pouze 2 hráči s přímým postupem. Dle postupových pravidel se 

navyšuje počet divokých karet o 4.  

Nominace: viz příloha. 



Nominace na Mistrovství ČR juniorů a dorostenců: 

Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat nejlepší 3 hráče ročníků 2001 a 2002 a nejlepší 3 

hráče ročníků 2003 a mladších dle průměru FRL a LOK k dnešnímu dni.  

Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat náhradníky v pořadí dle průměru FRL a LOK 

k dnešnímu dni, tak aby splňovali podmínky hráče, za kterého bude náhradník nominován.  

Nominace: viz příloha. 

Nominace na Mistrovství ČR juniorek a dorostenek: 

Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat nejlepších 5 hráček ročníků 2001 a 2002 a 

nejlepších 5 hráček ročníků 2003 a mladších dle průměru FRL a LOK k dnešnímu dni.  

Komise mládeže ŠSČR rozhodla nominovat náhradnice v pořadí dle průměru FRL a LOK 

k dnešnímu dni, tak aby splňovaly podmínky hráčky, za kterou bude náhradnice nominována.  

Nominace: viz příloha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


