
Liga Vysočiny mládeže 2022/ 2023 
 

P  R  O  P  O  Z  I  C  E 
 

  
 

 
 
 

Pořadatel: Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou z.s. ve spolupráci s KM KŠS Vysočina, 
za podpory společnosti Spojené kartáčovny a.s. 

Spolupořadatelé:    Organizátoři jednotlivých turnajů 
Řídící orgán:  Komise mládeže KŠS Vysočina 
Ředitel soutěže: Fišar Josef ml., Palachova 7/20, 591 01 Žďár nad Sázavou 
   tel.: 773 515 510    e-mail   fisar.josef@post.cz 
 
Řídící soutěže: Fišar Josef st., Palachova 7/20, 591 01 Žďár nad Sázavou 
   tel.: 731 285 780    e-mail   josef.fisar.st@post.cz  
 
Právo účasti: Hráči a hráčky ročník narození 2007 a mladší registrovaní v ŠSČR  
   i neregistrovaní.  
 
Kategorie: H16 – chlapci narozeni 2007 a mladší D16 – dívky narozené 2007 a mladší 
  H14 – chlapci narozeni 2009 a mladší D14 – dívky narozené 2009 a mladší 
  H12 – chlapci narozeni 2011 a mladší  D12 – dívky narozené 2011 a mladší 
  H10 – chlapci narozeni 2013 a mladší  D10 – dívky narozené 2013 a mladší 

H08 – chlapci narozeni 2015 a mladší  D08 – dívky narozené 2015 a mladší 
 
Systém hry: Série turnajů hraných švýcarským systémem dle platných pravidel FIDE pro 

rapid šach. Partii tedy prohrává hráč, který udělal 2. nepřípustný tah. Nepřípustný 
tah je trestán přidáním 2 minut soupeři hráče, který nepřípustný tah provedl. 
Pořadatel turnaje v propozicích uvede hrací tempo 15 až 25 minut + 5 vteřin za 
tah pro každého hráče – počet kol turnaje bude 6 až 8 dle volby pořadatele. 
O pořadí na turnaji rozhoduje počet získaných bodů, při shodném počtu bodů 
rozhoduje o pořadí lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se 
jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, Buchholz krácený o nejnižší 
skóre soupeřů, Buchholz, Sonneborn-Bergerův systém, vícekrát černé a los.  
Pořadatel může turnaj rozdělit do dvou turnajů (turnaj pro hráče do 8 a 10 let 
a turnaj pro hráče do 12, 14 a 16 let.) 
Do Ligy Vysočiny mládeže v rapidu se započítávají a po každém turnaji se 
přidělují body pouze hráčům z oddílů KŠSV a ostatním hráčům z kroužků i 
neregistrovaným z Kraje Vysočina. Celkové pořadí LVM v jednotlivých 
kategoriích bude vyhlášeno pouze z hráčů registrovaných v oddílech KŠS 
Vysočina nejpozději k datu posledního turnaje. 
Vyhodnoceny budou jednotlivé kategorie přidělenými body za umístění: 
1.místo 40 bodů, 2.místo 35 bodů, 3.místo 32 bodů, 4.místo 30 bodů, 5.místo 
29 bodů, 6.místo 28 bodů, 7.místo 27 bodů, a ostatní místa vždy o bod méně, 
poslední bodované 33.místo 1 bod. 



Výsledky jednotlivých turnajů budou sčítány, každému hráči budou započteny 
max. 4 turnaje, ve kterých získal nejvíce bodů za své umístění. 
Pomocným hodnocením budou tato kritéria: 
1. nejlepší umístění a jejich počet, 2. počet výher ze započítaných turnajů,  
3.vyšší počet turnajů, kterých se hráč zúčastnil, 4. součet bodů ze všech turnajů, 
5.los 
 

                 
Termín.listina 1. turnaj 12.11.2022 Velká Bíteš potvrzeno 

 2. turnaj 3.12.2022 Žďár nad Sázavou (Mikulášský turnaj) potvrzeno 

 3. turnaj 28.1.2023 Třebíč potvrzeno 

 4. turnaj 11.2.2023 Světlá nad Sázavou potvrzeno 

 5. turnaj 4.3.2023 Humpolec potvrzeno 

 6. turnaj 1.4.2023 Náměšť n. O. (O velikonočního beránka) potvrzeno 

 7. turnaj 29.4.2023 Jihlava potvrzeno 

   
 
Hlášení výsledků turnajů: spolupořadatel zajistí hlášení výsledků předáním kompletního 

losovacího souboru programu SwissManager vždy nejpozději první pracovní den 
po skončení turnaje řídícímu soutěže. Nesplní-li spolupořadatel povinnost 
hlášení výsledků (v čase, úplnosti, správnosti,…), nebude turnaj do LVM 
započítán.  Každý spolupořadatel je zodpovědný za zaslání výsledků svého 
turnaje na zápočet na ELO-rapid v souboru swiss-manager na adresu p.Šmajzra  
smajzr@email.cz . Zápočet na ELO-rapid je zdarma.  

Přihlášky: zasílat dle propozic organizátorů jednotlivých turnajů poštou, telefonicky 
  nebo e-mailem na adresu organizátora konkrétního turnaje. 
Rozhodčí: zajišťuje si každý organizátor turnaje individuálně. 
Startovné: stanovují a vybírají organizátoři jednotlivých turnajů, 
  doporučeno je max. 120,- Kč za hráče. 
Ceny:  zajišťuje každý organizátor dle svých možností, 

pro přeborníky Kraje Vysočina v rapidu mládeže dle kategorií poskytne medaile 
a diplomy KŠS Vysočina. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou,  9. 9. 2022              Fišar Josef ml., ředitel soutěže  

 


