Vysvětlivky
•
•
•
•
•

kategorie starší = ročníky narození 2005 až 2012
kategorie mladší = ročníky narození 2013 a mladší
kategorie supermladší = ročníky narození 2016 a mladší
včasná přihláška = přihláška podaná nejpozději jeden den před akcí do 12:00
pozdní přihláška = přihláška podaná po uplynutí doby pro podání včasné přihlášky

Turnaj začínajících šachistů
•

•

počet turnajů:
termín:
kategorie:
systém:
omezení:
počet kol:
tempo:
vyhodnocení:
cena:

•

změny:

•
•
•
•
•
•
•

3
5. 11. 2022, 14. 1. 2023, 4. 3. 2023
supermladší, mladší, starší
2 švýcarské turnaje (mladší + starší)
ELO-R max 1100, max 4. VT, jinak bez omezení
7
bez hodin, po cca 25 minutách zhodnocení pozice
každý turnaj individuálně, dívky a hoši zvlášť, bez celkového pořadí?
včasná přihláška: 50 Kč
pozdní přihláška: 70 Kč
počet turnajů se zmenšil z 5 na 3, hrají se jen 2 turnaje (mladší, starší),
kategorie nejsou řazeny dle školních tříd, ale dle ročníků narození
(horní věková hranice je stanovena na ročník 2005), omezení se týká
pouze ELA-R a VT, vyhodnocení?

Velká cena
•

•

počet turnajů:
termín:
kategorie:
systém:

•

příklad

•

přihlášky:

•
•

5
8. 10. 2022, 26. 11. 2022, 11. 2. 2023, 11. 3. 2023, 1. 4. 2023
supermladší, mladší, starší
dle počtu účastníků, předpoklad: 2-3 zavřené turnaje (1x-2x starší, 1x
mladší)
– starší: prvních 16 nasazených v kategorii starších se den předem
nalosuje do 2 uzavřených turnajů S1, S2; zbytek hraje Open S3
– mladší: prvních 8 nasazených v kategorii mladších hraje 1 uzavřený
turnaj M1, zbytek hraje Open M2
vždy den předem do 12:00, později jen do Openů

•

poznámka:

•

•

počet kol:
tempo:
vyhodnocení:
cena:

•

postupy:

•

poznámka:

•
•

tímto systémem se odehrají první dvě Velké ceny, poté dojde
k vyhodnocení tohoto systému a následně bude systém buďto
ponechán nebo upraven
7
20min + 5s/tah
každý z turnajů samostatně, dle kategorií
včasná přihláška + aktivní hráč = 70 Kč
neregistrovaný nebo neaktivní hráč nebo pozdní přihláška = 100 Kč
bez postupů na MČR, vítěz každého z Openů postupuje do
následujícího zavřeného turnaje
pro postup z KP (viz dále) je povinností hráče odehrát aspoň 2
(libovolné) Velké ceny

Krajský přebor mládeže v rapid šachu
•
•
•

počet turnajů:
termín:
kategorie:

1
14. 4. 2023
H8 + D8: 2015 a mladší
H10 + H10: 2013 – 2014
H12 + D12: 2011 – 2012
H14 + D14: 2009 – 2010
H-Open + D-Open: 2005 – 2008

•
•
•
•
•

•

systém:
počet kol:
tempo:
vyhodnocení:
postupy:

2 švýcarské turnaje (mladší + starší)
9
20min + 5s/tah
každá kategorie zvlášť
vítěz každé kategorie postupuje na MČR v rapidu, případné další
postupy v kategorii určí KM ŠSČR – v případě nesplnění podmínky
postupu (viz další bod) postup přechází na dalšího v pořadí
podmínka postupu: povinnost odehrání alespoň 2 Velké ceny

