
 

 
 

STŘEDOČESKÝ KRAJSKÝ PŘEBOR MLÁDEŽE 2022 – 
jednotlivci 

 
Řídící orgán: Komise mládeže SŠS 
 

Pořadatel:  Šachová škola pat a mat s podporou TJ Sokol Mšeno, města Mšena a Středočeského 
šachového svazu  

 

Termín: 25. - 26.6.2022 (sobota – neděle) 
 

Místo konání: Sokolovna ve Mšeně, ul. Na Skaličkách (20 m od náměstí Míru) 
 Obecní úřad města Mšeno, nám. Míru  (kat.HD10) 
 Mapa Mšena:  https://mapy.cz/s/jelejunalo 
 
Ředitel: Roman Burda, e-mail: roman.burda@centrum.cz, tel. 608 965 932 
 
 

Kategorie: H16, D16 – chlapci a dívky narození v roce 2007 a mladší 
 H14, D14 – chlapci a dívky narození v roce 2009 a mladší 
 H12, D12 – chlapci a dívky narození v roce 2011 a mladší 
  H10, D10 – chlapci a dívky narození v roce 2013 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: Turnaj je otevřen všem hráčům splňujícím věkový limit a registrovaným v oddíle       
Středočeského kraje.    

       
 

Postupy: H16 (7) PP již mají: Bezděk Tomáš, Mrázek Adam, Vyšinský Otakar, Šmolík Jáchym 
    H14 (7) PP již mají: Ocelák David, Síleš Jan, Topenčík Bruno 
    H12 (7) PP již mají: Artamonov Mikhail 

                            H10 (9) PP již mají: Fadrný Jáchym, Fadrný Jonáš, Mauric Jan, Trejbal Jindřich 
 
Podmínky účasti: Je třeba splnit všechny následující podmínky: 

a) Včasné zaslání emailové přihlášky (volná forma)                
b) Úhrada veškerých nákladů na základě vystaveného předpisu (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: 150,- Kč pro hráče přihlášené v termínu dle propozic. 

Pro všechny hráče přihlášené po termínu 200,- Kč. 
 

Cenový fond:  První 3 v každé kategorii získají poháry, medaile a diplomy. Věcné ceny pro všechny 
účastníky. 
  

 

  



 
Stravování:    Obědy v restauraci U Zlatého lva, nám. Míru. 
                        Výběr ze dvou jídel + polévka + sirup .......... porce 150Kč.      
                        Nabídka bude všem přihlášeným zaslána min. týden před konáním a bude umožněno  
                        odhlášení či dohlášení obědů.    
                        Občerstvení v bývalém Penzionu Relax, ulice Na Skaličkách (50m od Sokolovny). 

Snídaně možno objednat v prostorách Občerstvení za 55Kč dítě-účastník, 75Kč dospělý 
porce (forma bufetu). 
Večeře pořadatel nezajišťuje.  Doporučujeme využít nabídky restaurace U lva. 

                     
Ubytování: V omezeném počtu přímo ve Mšeně. Pořadatel nabízí toto ubytování, min. 2 noci: 

- 24 lůžek Autocamp SK Mšeno (stadion), 4-lůžková chatky, pokoje, karavany,     
  200Kč/osoba/noc  
- 28 lůžek ve třech oddělených prostorách v Sokolovně, (větší skupiny, vlastní lůžkoviny,  
  130Kč/noc, možno i na 1 noc) 
- 13 lůžek hotelového typu U lva, 2-3 lůžkové pokoje se soc. zařízením, 350Kč/os./noc 
- 10 lůžek  Mir. Perníkářová, 2-4 lůžkové pokoje se soc. zařízením, bazén, 540Kč/os./noc 
Pro ubytování na 1 noc využijte nabídek penzionů, hotelů a tábořišť v Kokořínském dole. 
    

  

Přihlášky:      Přihlášky zasílejte volnou formou nejpozději do 15.6.2022 mailem na adresy: 
1.  kr.koordinátora: jan.paukert@volny.cz  
2. v kopii a na ředitele turnaje roman.burda@centrum.cz 
 Aktuální seznam přihlášených bude průběžně aktualizován www.chess-results.com 
 

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 
 
 

Účastníky, kteří přijedou již v pátek, odprezentujeme v Sokolovně po 17h.  
 
Sobota 25.6. 
8.00 – 9.00 hod. prezentace v Sokolovně   
9.15 hod.  slavnostní zahájení všech kategorií v Sokolovně 
 
H,D 12-H,D 16       H,D  10 
 9.30  – 11.30 hod. 1. kolo      9.40  – 11.10 hod.  1. kolo 
11.40 – 13.40 hod. 2. kolo      11.15 - 12.45 hod.  2. kolo 
12.30 – 14.00 hod. oběd      12.00 – 13.30 hod. oběd 
14.05 – 16.05 hod. 3. kolo      13.30 – 15.00 hod. 3. kolo 
16.15 – 18.15 hod. 4. kolo      15.05 – 16.35 hod.  4. kolo 
         16.40 – 18.10 hod.   5. kolo 
 
Neděle 26.6. 
H,D 12-H,D 16       H,D  10 
 9.00  –11.00 hod. 5.kolo       9.00  - 10.30 hod 6. kolo 
11.10 - 13.10 hod 6.kolo      10.35 – 12.05 hod 7. kolo 
12.00 - 13.30 hod. oběd      11.45 – 12.30 hod. oběd 
13.35 - 15.40 hod. 7. kolo      12.40 -  14.10 hod.  8.kolo 
         14.15 – 15.45 hod. 9.kolo 
 
16.15 hod. Vyhlášení výsledků všech kategorií v Sokolovně    
 

Těšíme se na Vaši účast. 


