
 

 

FINÁLE STŘEDOČESKÉHO KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2017 

jednotlivci 

 

Řídící orgán: Komise mládeže SŠS 

 

Pořadatel: Šachový oddíl TJ Auto Škoda Mladá Boleslav 

 

Termín: 23. 6. - 25. 6. 2017 (sobota - neděle) 

 

Místo konání: Domov mládeže (DM) Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,  

 293 01 Mladá Boleslav, Jičínská 1025 

Ředitel: David Ulrich, Havlíčkova 737, 293 01 Mladá Boleslav,                          

 tel. 723 269 596 

 

Hl. rozhodčí: David Ulrich 

 

Kategorie: H16, D16 – chlapci a dívky narození v roce 2002 a mladší 

 H14, D14 – chlapci a dívky narození v roce 2004 a mladší 

 H12, D12 – chlapci a dívky narození v roce 2006 a mladší 

  H10, D10 – chlapci a dívky narození v roce 2008 a mladší 

 děvčata hrají ve shodné kategorii s chlapci, vyhodnocena    

 budou samostatně 

 

Systém: Každá z kategorií HD16, HD14 a HD12 hraje samostatný turnaj švýcarským systémem 

na 7 kol podle  platných pravidel FIDE pro praktický šach. Kategorie HD10 hraje 

samostatný turnaj švýcarským systémem na 9 kol podle platných pravidel FIDE pro 

rapid šach a Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach . Čekací doba 30 

min. Při rovnosti bodů o pořadí rozhodují kritéria dle čl. 5.2.3. Soutěžního řádu.  

Turnaje HD16, HD14 a HD12 budou započítány na LOK ČR v praktickém šachu a 

turnaj HD10 na Rapid LOK ČR. 
 

Hrací tempo: Kategorie HD12-16 tempo 2 x 40 minut + 20 vteřin na tah. Povinný zápis s výjimkou 

posledních 5 minut.    

 Kategorie HD10 tempo 2 x 45 minut na partii bez povinného zápisu. 

 

Právo účasti: Ve všech turnajích mohou startovat věkem odpovídající členové oddílů SŠS splňující 

 kritéria účasti daná Obecnými propozicemi krajského přeboru mládeže 

 

Postupy :     Počet postupových míst na Mistrovství Čech: 

      kategorie H16 – 8 míst     H14 – 9 míst     H12 – 7 míst     H10 – 7 míst 

Přímé postupy na MČ : H 16 – Jakub Voříšek, David Zvolenský, Martin Novotný, 

Richard Mládek, H 14: Vojtěch Dudek, Ondřej Skýpala, Jakub Vojta, H 12: Jáchym 

Šmolík, H 10: Tomáš Sedmihradský, Jáchym Němec, Tobias Pressler, Josef Barták, 

Jakub Mlýnek, Kryštof Švarc 

 

Podm. účasti:     Je třeba splnit všechny následující podmínky: 

a) Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky. 

b) Úhrada veškerých nákladů (ubytování, stravování, startovné). 

c) Doprovod hráče zodpovídá za hráčovu totožnost a správnost údajů (VT + ELO pro 

praktický šach bude bráno výhradně dle aktuální databáze Šachového svazu). 

 

Startovné: 100,- Kč pro hráče přihlášené v termínu dle propozic. 

 Pro všechny hráče přihlášené po termínu 200,- Kč. 

 

Cenový fond: První 3 v každé kategorii získají medaile a diplomy + další věcné ceny. 

 Ceny jsou zajištěny za finanční podpory SŠS. 

 

Stravování: Domov mládeže Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 

  (jednotné ceny: snídaně 60,-  oběd 75,-  večeře 65,-  celodenní 200,- Kč) 

  Stravování v jídelně začíná sobotní snídaní a končí nedělním obědem. 

 Lze objednat jednotlivá jídla, stravování lze zajistit i pro neubytované v DM. 
  

 
  

http://www.stcsach.cz/files/Souteze/KPmlObecProp1617.doc


 

Ubytování: Domov mládeže (DM) Střední odborné školy a Středního odborného učiliště,  

 Mladá Boleslav, Jičínská 1025 (120 lůžek, 350,- Kč za noc do vyčerpání kapacity, 

 dle příjmu přihlášek) většinou 3 lůžkové pokoje, WC a sprcha na patře, nutné přezůvky. 

Zájemci si mohou samostatně zajistit ubytování v dalších hotelech a penzionech 

v Mladé Boleslavi a okolí. Pořadatel negarantuje cenovou úroveň 350,- Kč. 

 

Přihlášky: Přihlášky zasílejte nejpozději do 10.06.2017 mailem na adresu 

 kpmladaboleslav@gmail.com  

 Použijte přiložený formulář. Aktuální seznam přihlášených a potvrzení došlých plateb 

 bude průběžně aktualizováno na stránkách  

 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav http://www.sachy.unas.cz/, kde budou umístěny  

 i další informace. 

 

Platby, storna:   na účet 816400584/0600 GE Money Bank a.s. do 10.06.2017. 

     Lze platit jedním převodem za celou skupinu, variabilní symbol = 27+ 

     datum narození jednoho z účastníků ve tvaru 27RRRRMM (27,rok, měsíc ). 

konstantní symbol: 0308 do poznámky uveďte jméno nebo oddíl 

     Při odhlášení ubytování nebo stravy do 18.06.2017 je storno poplatek 50,- Kč,  

     později 100,- Kč. 

Doprovodný  
program:  vedle Domova mládeže je k dispozici městské koupaliště s různými atrakcemi, 

na SOU je možné využívat klubovny na patrech (televize, video, spol. hry). 

 

Ostatní: Každý účastník krajského přeboru musí mít doprovod, který za něj bude po celou 

 dobu zodpovídat. Jméno doprovodu je nutné uvést na přihlášce. 

 

 

Č a s o v ý   p l á n   k r a j s k é h o   p ř e b o r u 

Pátek    

 

17:00 - 20:00 ubytování, prezentace   

        

Sobota      
 

08:00 - 09:00 ubytování, prezentace       

09:15 zahájení turnaje      

 

HD10   HD12-HD16 

 

09:30-11:00 1.kolo 09:30 - 11:30  1. kolo 

11:05-12:35 2.kolo 11:35 - 13:35  2. kolo 

12:00-13.25  O B Ě D 12:30 - 14:00 O B Ě D 

13:30-15:00 3.kolo 14:05 - 16:05  3. kolo                     

15:05-16:35 4.kolo 16:10 - 18:10  4. kolo 

16:40-18:10 5.kolo 18:00 - 19:00 V E Č E Ř E 

  

Neděle   
 

08:00 - 09:00 S N Í D A N Ě 

 

HD10   HD12-HD16 

 

09:00-10:30 6.kolo                              09:00 - 11:00  5. kolo 

10:35-12:05 7.kolo                              11:05 - 13:05  6. kolo  

11:30-12:30 O B Ě D                          12:00 - 13:30  O B Ě D   

12:35-14:05 8.kolo                              13:35 - 15:40  7. kolo 

14:10-15:40 9.kolo 
    

16:15 vyhlášení výsledků, zakončení turnaje 

 

Na vaši účast a setkání se těší pořadatelé. 

file:///C:/Users/Buk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/kpmladaboleslav@gmail.com
http://www.sachy.unas.cz/

