Rozpis soutěží jednotlivců mládeže,
řízených Pardubickým krajským šachovým svazem,
platný pro sezonu 2021-2022
1. Všeobecné údaje
1.1. Pořadatel soutěží jednotlivců mládeže
Pořadatelem všech soutěží je Pardubický krajský šachový svaz (PDŠS)
Sídlo: Čs. Partyzánů 13, 537 01 Chrudim, e-mail: info@chesspce.cz

1.2. Řídící orgán
Řídícím orgánem krajských soutěží jednotlivců mládeže je Komise mládeže PDŠS ), která
pracuje ve složení Lubomír Šilar, předseda a členové Jiří Krištof a Adolf Krušina.

1.3. Struktura soutěží jednotlivců mládeže
V rámci PDŠS jsou v sezoně 2021-2022 organizovány soutěže:
-

kvalifikační turnaje KPJ jednotlivců v kategoriích HD 10,12,14,16
KPJ jednotlivců v kategoriích HD 8,10,12,14,16,18,20
KPJ v rapid šachu v kategoriích HD 10,12,14,16,18,20

2. Věkové kategorie
Věkové kategorie pro sezonu 2021-2022 jsou následující:
-

HD 8
HD 10
HD 12
HD 14
HD 16
HD 18
HD 20

mládež nar. 2014 a mladší
mládež nar. 2013 - 2014
mládež nar. 2011 - 2012
mládež nar. 2009 - 2010
mládež nar. 2007 - 2008
mládež nar. 2005 - 2006
mládež nar. 2003 - 2004

3. Turnaje KPJ jednotlivců v kategoriích HD 10,12,14,16

Kvalifikačních turnaje a finále KPJ jednotlivců
Účelem kvalifikačních turnajů Krajského přeboru jednotlivců (KPJ) je od ročníku 2021-2022 dát
možnost hry ve finále KPJ širšímu startovnímu poli hráčů, než tomu bylo v předchozích
ročnících soutěží jednotlivců v daných věkových kategoriích.
Pro účast ve finále KPJ ve výše uvedených věkových kategoriích bude nově vytvořen systém
přímo postupujících hráčů a dále hráčů, kteří postoupí na základě úspěšně zvládnuté
kvalifikace, tj. uspějí alespoň v jednom z pěti kvalifikačních turnajů. Do finále KPJ mohou
postoupit pouze hráči, kteří jsou členy ŠSČR a toto členství vzniklo nejpozději před datem
konání posledního (pátého) kvalifikačního turnaje do KPJ.
Každá věková kategorie HD 10-16 bude mít od sezony 2021-2022 svůj finálový turnaj KPJ
hraný švýcarským systémem na 7 kol, ve kterém budou startovat přímo postupující hráči a
dalších 15 hráčů, kteří postoupí z kvalifikačních turnajů. Upouští se tedy od systému účasti
8 hráčů ve finále KPJ, kteří postoupili na základě úspěšně zvládnuté kvalifikace. Současně se
upouští od bodovacího systému kvalifikace, na jehož základě se postupovalo do finále.
a) Systém přímých postupů do finále KPJ
1. Do finále KPJ v uvedených věkových kategoriích mají právo postupu všichni hráči a
hráčky, kteří si vybojovali postup na mistrovství Čech nebo byli účastníky
mistrovství ČR v hlavních kategoriích v sezoně 2020-2021. Tito hráči a hráčky
mohou hrát finále KPJ ve své nebo kterékoliv starší věkové kategorii. KM PDŠS bude
aktualizovat hráče s právem postupu průběžně. Tato informace bude rozeslána
oddílům a zveřejněna na webových stránkách PDŠS.
2. Do finále KPJ postupují dále ti hráči, kteří splní stanovenou hodnotu národního
koeficientu ELO pro danou věkovou kategorii. Rozhodujícím datem pro určení takto
postupujících hráčů je koeficient hráče, kterého dosáhl k datu aktualizace 1.2.2022.
Přímo postupující podle tohoto kritéria má právo hrát ve finále KPJ ten turnaj, pro
který splňuje stanovenou (nebo vyšší) hodnotu národního koeficientu ELO při
současném splnění podmínky věkové hranice.
Pro soutěžní ročník 2021-2022 jsou stanoveny následující hodnoty národního
koeficientu ELO :
HD 10 : 1120 a vyšší
HD 14: 1450 a vyšší
HD 12 : 1300 a vyšší
HD 16: 1600 a vyšší
3. Komise mládeže PDŠS může určit další postupující hráče do finále KPJ, pokud splní
podmínku dle výše uvedeného bodu (2.) sníženou maximálně o 50 bodů
pro každou věkovou kategorii. Rozhodnutí o postupu těchto hráčů do finále KPJ
zveřejní KM PDŠS do 1.5.2022.
4. Šachové oddíly, které pečují o mládež a k 1.5.2022 budou registrovat minimálně 8
dětí celkem (ve věkových kategoriích HD 10,12,14,16), mají právo do finále KPJ
vyslat 1 vybraného hráče, který nezískal postup na základě přímého postupu nebo
postupu z kvalifikace KPJ.

b) Kvalifikační turnaje o postup do finále KPJ v kategoriích HD 10,12,14,16
1. Kvalifikačních turnajů se mohou účastnit registrovaní i neregistrovaní hráči, kteří
mají působnost v rámci oddílů PDŠS a na ně navazujících zájmových útvarů
(kroužků při školách, DDM atd). Startovat mohou i hráči, kteří mají již zajištěn
postup do finále KPJ z titulu přímého postupu nebo z předchozích turnajů
kvalifikace.
2. Pro každou věkovou kategorii bude organizováno pět samostatných turnajů.
Z každého kvalifikačního turnaje postoupí do finále KPJ tři hráči, kteří nemají
zajištěn přímý postup dle bodu a) tohoto rozpisu.
3. Na hráče, kteří získají postup do finále KPJ v 1. , 2. atd. kvalifikačním turnaji se v
následujícím turnaji bude pohlížet při jejich další účasti v kvalifikaci jako na přímo
postupující a postup si tak zajistí další 3 hráči, kteří ještě postup nezískali.
4. V rámci jednoho časového termínu, určeného pro kvalifikační turnaje, se bude hrát
samostatný turnaj pro každou věkovou kategorii, čili sehrají se vždy 4 samostatné
turnaje.
5. Termíny kvalifikačních turnajů: 16.10.2021, 13.11.2021, 11.12.2021, 5.2.2022 a
14.5.2022.

Startovné činí pro každého účastníka kvalifikace 50 Kč. Peníze za startovné slouží k úhradě
cenového fondu, který zajišťuje pořadatel soutěže. Ceny v turnajích kvalifikace musí být
zajištěny minimálně pro:
a) V kategorii HD 10 pro všechny hráče
b) V kategorii HD 12 pro všechny hráče
c) V kategoriích HD 14 a HD 16 pro prvních 8 hráčů
Cílem tohoto rozdělení je udělení trvalejších a hodnotnějších cen starším účastníkům. U
starších hráčů je třeba pěstovat vědomí, že ceny mohou získat jen nejlepší. Druhým cílem je
urychlení závěrů turnajů tam, kde se očekává pomalejší hra.
Náklady na zajištění pronájmů hracích sálů pro konání turnajů budou do výše maximálně 3 000
hrazeny z prostředků PDŠS ve skutečné výši (stejně jako u KP v rapid šachu, krajském kole
Přeboru škol a krajském přeboru družstev mladších žáků). K úhradě nákladů za rozhodčí a
organizátory bude sloužit dotace oddílům od PDŠS za jeden pořádaný turnaj kvalifikací ve výši
2 000 Kč.
Propozice každého kvalifikačního turnaje se zveřejňují nejpozději 14 dní před jeho zahájením
na webu PDŠS a rozesláním vedoucím mládeže. Zodpovědný za zveřejnění je předseda KM
PDŠS Lubomír Šilar.

c) Finálové turnaje KPJ 2022 v kategoriích HD 10, HD 12, HD 14, HD 16
1. Finálové turnaje KPJ budou sehrány v termínu 6.5. - 8.5.2022 (opět se zvažuje
možnost pořádání v areálu penzionu Poslední míle v Milovech (okres Žďár nad
Sázavou).

2. V každé věkové kategorii se odehraje sedmikolový turnaj švýcarským systémem.
d) KPJ do 8 let se bude hrát v rámci turnaje Orlická šachovnice v úterý 28.9.2021 v Ústí
nad Orlicí. Pro tento turnaj vydá propozice ŠK Ústí nad Orlicí jako pořadatel.
e) KPJ v kategoriích HD 18 a HD 20 se odehraje od 6.5. do 8.5.2022. Právo účasti mají
všichni přihlášení hráči a hráčky. Systém soutěže bude určen podle počtu došlých
přihlášek. Krajští přeborníci v kategoriích HD 18, 20 (chlapci i dívky) postoupí na MČR
2022.
f) KPJ v rapid šachu se uskuteční 30.4.2022 pro věkové kategorie HD 10,12,14,16,18,20.

Zpracoval : ing. Lubomír Šilar, předseda KM PDŠS

