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Krajský přebor mládeže v rapid šachu Grand Prix
Hrací řád soutěže
Řídicí orgán:

Komise mládeže MKŠS

Systém:

seriál až pěti otevřených turnajů pro mládež v mistrovské soutěžní sezóně podzim/jaro

Kategorie/Turnaje:

HD10

Tempo hry:

7 kol, 2 x 15 minut na partii + 5 sekund za každý provedený tah

Turnajová pravidla:

platná pravidla FIDE pro rapid šach a Soutěžní řád ŠSČR
pořadí v jednotlivých turnajích se vyhodnocuje na základě Soutěžního řádu ŠSČR

Bodování GP:

za umístění v každém turnaji se do celkového pořadí GP započítávají tyto body,
zvlášť vyhodnocení pro chlapce a dívky
1. místo
20 bodů
2. místo
18 bodů
3. místo
17 bodů
a dále sestupně po jednom bodu
každý hráč nebo hráčka, který se turnaje zúčastní, obdrží alespoň bod
neúčast v turnaji = 0 bodů do celkového pořadí GP a 0 bodů do partiových bodů

Vyhodnocení GP:

dle dosažených výsledků v jednotlivých turnajích v příslušných kategoriích. O
konečném pořadí hráčů a hráček v jednotlivých kategoriích rozhoduje:
1. součet bodů Grand Prix ze všech turnajů mimo nejhoršího
2. součet dosažených partiových bodů ze všech turnajů mimo nejhoršího
3. součet bodů Grand Prix ze všech turnajů
4. součet dosažených partiových bodů ze všech turnajů

- hráči, kteří v roce zakončení soutěže dosáhnou 10 let a mladší
- v rámci turnaje HD10 se vyhlašuje kategorie HD8
HD12 - hráči, kteří v roce zakončení soutěže dosáhnou 12 let a mladší
HD14 - hráči, kteří v roce zakončení soutěže dosáhnou 14 let a mladší
HD18 - hráči, kteří v roce zakončení soutěže dosáhnou 18 let a mladší
Děvčata hrají společně s chlapci, ale vyhlášení proběhne zvlášť
Spojení kategorií je možné jen v případě, kdy se do jedné z kategorií prezentuje méně
než 12 hráčů. Takto spojené kategorie se vyhodnocují zvlášť.

Všeobecné podmínky:
- zájemci o pořádání jednotlivých turnajů musí splňovat níže uvedené podmínky a podají žádost na MKŠS. Při
více zájemcích vybere pořadatele komise mládeže MKŠS
- turnaje probíhají v termínech určených Komisí mládeže MKŠS, vždy v sobotu a termíny turnajů nesmí
kolidovat s oficiálními mládežnickými soutěžemi ŠSČR
- turnajů se smí zúčastnit jen chlapci a dívky hrající za oddíly, kluby, kroužky, územně patřící do MKŠS
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do celkového hodnocení se započítávají i neregistrování hráči (mimo cizinců) hrající za oddíly, kluby, kroužky,
územně patřící do MKŠS, ale bez postupového nároku na MČR (motivace k zaregistrování)
pověřený zástupce KM VV MKŠS povede tabulku se získanými Grand Prix body, kterou budou po každém
turnaji aktualizovat a vyvěšovat na webových stránkách MKŠS
vítězové jednotlivých kategorií v celkovém pořadí GP se stávají Krajskými přeborníky v rapid šachu a získávají
postup na MČR mládeže v rapid šachu. Počet dalších postupujících míst v jednotlivých kategoriích stanovuje
KM ŠSČR
hráči s přímým postupem na MČR v rapid šachu mládeže budou v tabulce získaných Grand Prix bodů
označeni a jejich celkové umístění nemá žádný vliv na jejich právo přímého postupu, v případě umístění na
postupovém místě, přechází právo postupu na dalšího v pořadí
výsledky z každého turnaje budou započteny na rapid LOK ČR
při celkovém vyhodnocení celého seriálu Grand Prix obdrží nejlepší chlapci i dívky v každé kategorii (včetně
kategorie do 8 let) ceny: vítězové pohár MKŠS (celkem 10 pohárů MKŠS) a první tři v pořadí obdrží medaile
(celkem 10 sad medailí MKŠS)
Souběh cen při závěrečném hodnocení celého seriálu Grand Prix je povolen

Podmínky pro pořadatele jednotlivých turnajů:
- pořadatel musí alespoň 3 týdny před zahájením turnaje zaslat propozice turnaje předsedovi komise mládeže
MKŠS ke schválení a v nich, mimo ostatní požadované informace, uvést konkrétní ročníky narození hráčů pro
jednotlivé kategorie a vypsat pořadí kritérií pro vyhodnocení turnaje dle aktuálního Soutěžního řádu ŠSČR
- pořadatel musí dle počtu přihlášených hráčů zajistit potřebný počet šachových souprav a elektronických
hodin s cca 10% rezervou
- pořadatel každého turnaje má právo vybírat vklad až do výše 80 Kč za každého řádně přihlášeného hráče
(jméno a příjmení, rok narození, kategorie), Za řádně přihlášeného hráče se považuje hráč nebo skupina
hráčů jeho/jejichž písemná přihláška dorazila na e-mailovou adresu pořadatele uvedenou v propozicích
nejpozději 2 dny před konáním turnaje, tj. do čtvrtku do 24:00 hod
- pořadatel každého turnaje má právo vybírat za každého později přihlášeného hráče vklad do turnaje až do
výše 150 Kč
- pořadatel si z důvodu překročení kapacity počtu zajištěných šachových souprav (včetně vyčerpání rezervy)
vyhrazuje právo nepřijmout další hráče do turnaje, kteří bez předchozí přihlášky dorazí až přímo k prezentaci
- pořadatel musí v propozicích uvést telefonický kontakt na ředitele a hlavního rozhodčího turnaje, kam se
může v neočekávaných situacích (zpoždění vlaku či autobusu, dopravní nehoda, přírodní kalamita) vedoucí
družstva dovolat a omluvit případný pozdní příjezd hráčů na turnaj
- pořadatel musí zajistit řízení turnajů aktualizovaným programem SwissManager včetně použití aktuálně
platné ELO listiny pro rapid šach s diakritikou
- pořadatel musí, mimo hlavního rozhodčího turnaje, zajistit dostatečný počet pomocných rozhodčích tak, aby
byl zajištěn plynulý průběh turnaje bez zbytečného zdržení z důvodů plnění povinností pomocných
rozhodčích (manipulace s hodinami, vyvěšení rozlosování před jednotlivými koly, apod.)
- hráči, kteří bez předchozí omluvy přijedou na turnaj po termínu prezence uvedeného v propozicích, budou
nalosováni od druhého kola!
- nárok na cenu v jednotlivých turnajích mají jen ti, kteří se zúčastní slavnostního vyhlášení
- v jednotlivých turnajích v každé kategorii obdrží nejlepší chlapec i dívka pohár a první tři chlapci i dívky
medaile
a diplomy, navíc budou v rámci kategorie HD10 vyhodnoceni i nejlepší hráči do 8 let, kteří obdrží
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poháry, medaile a diplomy ve stejném rozsahu jako hráči ostatních kategorií, (celkem bude pořadatelem
na každém turnaji předáno 10 pohárů a 10 sad medailí)
Souběh cen v jednotlivých turnajích není možný
pořadatel může nad rámec povinných cen (poháry a medaile) rovněž zajistit věcné ceny dle vlastních
možností
pořadatel zajistí vyvěšení výsledků turnaje na chess-results nejpozději v den konání turnaje
pořadatel zašle závěrečné výsledky každého turnaje a návrh na článek z turnaje (včetně fotogalerie) pro web
MKŠS nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení turnaje na e-mailovou adresu předsedy KM MKŠS
pořadatel zašle výsledky na zápočet na Rapid ELO do 3 pracovních dnů po skončení turnaje na e-mailovou
adresu zpracovatele LOK

Dotace ze strany MKŠS:
- Pořadatel každého turnaje má při splnění všech podmínek právo na dotaci z MKŠS dle schváleného rozpočtu.
- V případě nesplnění některých z povinností pořadatele může být rozhodnutím Komise mládeže MKŠS dotace
krácena nebo nevyplacena.
- Žádost o proplacení dotace zasílá pořadatel na předsedu KM MKŠS společně s výsledky turnaje, kopii zaslání
výsledků na zápočet na rapid LOK a s uvedením čísla účtu, kam má být dotace zaslána.

Schváleno VV MKŠS dne 2. 9. 2020 s účinnosti od sezóny 2020/2021

