
 

Pravidla tvorby listiny talentů ŠSČR 

1. Na Listinu talentů jsou zařazování hráči a hráčky aktivně registrovaní v Šachovém svazu ČR k datu 

jejího vydání dle níže uvedených kritérií. 

2. Listina talentů se vydává jednou ročně, zpravidla k 1. dubnu. Listinu vypracovává Komise pro talenty 

ŠSČR. Listina je zveřejněna na webových stránkách ŠSČR. 

3. Na listinu talentů budou zařazeni hráči a hráčky do dvou skupin, a to A a B. 

4. Na listinu talentů A budou zařazeni hráči a hráčky, kteří se umístili: 

- do 16. místa na předcházejícím ME nebo MS ve své věkové kategorii 

- do 3. místa na aktuálním MČR mládeže v kategoriích do 18, do 16, do 14, do 12 a do 10 let. 

- Po skončení MČR do 8 let budou na LT doplněni hráči na 1. - 3. místě v obou kategoriích. 

5. Na listinu talentů B budou zařazeni hráči, kteří se umístili: 

- na 4. až 6. místě na aktuálním MČR mládeže v kategoriích do 18, do 16, do 14, do 12 a do 10 let. 

6. Komise pro talenty ŠSČR může upravit a doplnit listiny talentů A i B, a to hráči ve věku do 18 let, 

kteří nesplňují formální podmínky bodu 3, 4 a 5. Jedná se zejména o hráče zařazené do systému 

individuálního tréninku ŠSČR nebo hráče s mimořádnými výsledky v průběhu roku. 

7. Komise pro talenty ŠSČR může vyřadit hráče z listiny talentů A i B, kteří splňují formální podmínky 

bodu 3, 4 a 5. Jedná se zejména o hráče, co o to sami zažádají nebo závažným způsobem poruší etický 

kodex ŠSČR. 

8. Šachový svaz ČR aktivně oslovuje pořadatele turnajů a snaží se je přesvědčit o vytváření výhodných 

podmínek pro přijímání hráčů zařazených na listině talentů do jimi pořádaných turnajů. 

9. Pravidla tvorby listiny talentů ŠSČR jsou platná od 1. srpna 2021. 

GM Pavel Šimáček 
KpT ŠSČR 

Schváleno VV ŠSČR dne 18. 8. 2021 


