
KONCEPCE KOMISE MLÁDEŽE ŠACHOVÉHO SVAZU LIBERECKÉHO KRAJE NA DALŠÍ OBDOBÍ 

Kandidáti do nové komise mládeže ŠSLK :předseda Václav Halba, členové Jana Jínová, Tomáš Ďúran, 

Tomáš Trejbal + jedno místo bude nabídnuto dalším klubům. 

Úkoly nově tvořící se Komise mládeže Šachového svazu Libereckého kraje (dále jen KM ŠSLK) jsou: 

A) okamžitě po případném zvolení na konferenci ŠSLK naplánovat pokud možno všechny termíny 

soutěží, jež řídí KM ŠSLK a začít naplno pracovat 

B) stabilizovat poměry mezi kluby a trenéry mládeže v ŠSLK, mezi kterými došlo v minulosti k ostrým 

názorovým střetům 

C) vrátit všechny soutěže mládeže, řízené KM ŠSLK k původním formátům, tzn. všechny Krajské 

přebory (dále jen KP) hrát formou Open a Velké ceny (dále jen VC) hrát podle věkových kategorií a 

řídit se pokyny Šachového svazu České republiky (dále jen ŠSČR) 

D) spolupracovat se všemi kluby v ŠSLK(nejen s těmi „velkými“), které pracují s mládeží  

E) oddílům, které mají malou nebo vůbec žádnou mládežnickou základnu podat pomocnou ruku a 

zapojit jejich případnou mládež do soutěží 

F) náborům (někdy i masovým) do kroužků a oddílů úměrně navýšit i trenérské pozice v daných 

oddílech 

G) prioritou KM je praktický šach(viz. OSTATNÍ SOUTĚŽE) 

H) zvýšit konkurenceschopnost na republikových akcích a dbát na to, abychom jako kraj zaplnili 

všechna vybojovaná místa, můj osobní poznatek z nedávného MČR v rapidu ve Třešti není nijak 

veselý – velmi pěkný výsledek pouze F. Dolenský, solidní V. Bělaška, ostatní chlapci spíše slabší 

průměr a všechna děvčata z klubů ŠSLK bída bez výjimky, navíc jsme jako kraj neobsadili celkem čtyři 

vybojovaná místa, to nejsou statistiky, ale holá fakta 

 

 

 

SOUTĚŽE ŘÍZENÉ KM ŠSLK: 

1. Krajské přebory jsou všeobecně považovány za vrchol sezóny a nikomu, kdo už má nějakou 

výkonnost by neměla být účast na nich odepřena. 

   Krajský přebor v praktickém (vážném) šachu jednotlivců je nejdůležitější krajskou soutěží, se bude                      

hrát jako otevřený, dvoudenní turnaj.  Pořadatelem tohoto přeboru bude tentokrát ŠK Frýdlant, 

vedoucí soutěže Tomáš Trejbal. Hraje se tradičně v kategoriích U10, U12, U14 a U16. Děvčata budou 

hrát v příslušných věkových kategoriích společně s chlapci, přičemž budou v rámci přeboru 

vyhodnocena zvlášť. 

  Krajský přebor šestičlenných družstev starších žáků v praktickém šachu se bude hrát rovněž formou 

otevřeného turnaje, zde však apelujeme na trenéry a vedoucí, aby brali zřetel na výkonnost svých 

svěřenců a hráče, kteří nedosahují kvalit minimálně IV. VT zařadili raději do Krajské soutěže 

čtyřčlenných družstev (viz. Bod 2). Bude třeba uspořádat opět minimálně dva srazy, tak jak tomu vždy 

bylo, první, případně i druhý (dle počtu přihlášených družstev) bude nabídnut oddílu TJ Desko 

Liberec, závěr KP proběhne ve Varnsdorfu, vedoucí soutěže Václav Halba.  



  Krajský přebor v rapidu jednotlivců kategorie U8 je otevřený turnaj pro nejmenší děvčata a chlapce, 

děvčata jsou na závěr turnaje vyhodnocena zvlášť. Pořadatelství bude opět přiděleno oddílu TJ 

Uranové doly Hamr, vedoucí soutěže Jan Malec. 

  Krajský přebor šestičlenných družstev mladších žáků v rapidu, rovněž tradiční otevřená soutěž pro 

děti, ročníky 2008 a mladší. Pořadatel ZŠ Arnultovice, vedoucí soutěže Jana Jínová.  

 

  Krajský přebor jednotlivců v rapidu, věkové kategorie U10,U12, U14 a U16-čtyři otevřené turnaje, 

kde děvčata hrají společně ve svých věkových kategoriích s chlapci a v rámci přeboru jsou 

vyhodnocena zvlášť. Pořadatel ZŠ Partyzánská Česká Lípa, vedoucí soutěže Jiří Jína. 

Všechny Krajské přebory kromě KP U8 rapid a KP U16 rapid jsou postupové soutěže do republikových 

mistrovství. 

 

2. Krajská soutěž čtyřčlenných družstev starších žáků v praktickém šachu je otevřený turnaj zejména 

pro mírně pokročilé šachisty, kteří zatím nedosahují požadované výkonnosti a nevejdou se do 

základní sestavy družstva hrající vyšší soutěž. Hrací termíny a pořadatelé budou stejní jak v případě 

KP dr. st. žáků, vedoucí této soutěže bude určen po konferenci ŠSLK. 

 

3. Velká cena v rapidu mládeže patří k pilířům každého šachového svazu. V dalším období KM ŠSLK 

plánuje seriál VC uspořádat podle věkových kategorií tak, jak jsou stanoveny podle ŠSČR. 

a) všechny turnaje započítané do seriálu VC ŠSLK se odehrají jednotným tempem 2x15 minut + 5 

vteřin/tah na 7 kol švýcarským systémem 

b) doporučený jednotný vklad 50 Kč 

c) věkové kategorie: 3 samostatné turnaje, společně hrají U8 a U10, U12 a U14, U16 a U18, v každém 

turnaji bude příslušná věková kategorie vyhodnocena zvlášť, zda pořadatel příslušné VC vyhodnotí 

v každé věkové kategorii i děvčata, ponecháme na něm 

d) počet  VC v sezóně bude 7, známé termíny jsou 19.10. ve Varnsdorfu, 16.11. ve Frýdlantu a 30.11. 

v České Lípě, jedna VC se uspořádá v Turnově, další dvě budou nabídnuty Liberci a jedna Kunraticím u 

Cvikova 

e) započítány budou 4 nejlepší výsledky, bodovací kritéria : součet uhraných bodů + bonusové body 

za 1. místo 7bodů,2. 5b,3. 4b,4. 3b,5 2.b a 6. 1 bod v každé věkové kategorii včetně děvčat, pomocné 

hodnocení při rovnosti bodů : počet 1.míst, počet 2.míst ….atd. 

f) odehrát seriál VC tak, aby před začátkem turnaje v KP v rapidu byli vyhodnoceni minimálně tři 

nejlepší v každé věkové kategorii, a to včetně děvčat, pořadatel KP v rapidu uvede tuto skutečnost do 

propozic  

g) po uvážení trenérů či rodičů lze dítě zařadit do vyšší (starší) věkové kategorie, v žádném případě 

naopak, pokud však hráč nastoupí při své první VC do starší věkové kategorie, je tato změna již 

závazná po celý seriál VC v dané sezóně s ohledem na objektivní vyhodnocení celkového pořadí VC, 

tzn., že jakékoliv pendlování mezi věkovými kategoriemi (lépe řečeno samostatnými turnaji v rámci 

VC) je nepřípustné 



h) pořadatel VC by měl při vybírání termínu VC brát v úvahu, zda s tímto turnajem již není nějaká 

závažná kolize s jiným významným turnajem nebo s republikovými soutěžemi mládeže 

 

4. Okresní přebory školních družstev a Krajský přebor školních družstev, KM určí dodatečně po 

konferenci ŠSLK pořadatele těchto přeborů. Bylo by žádoucí, aby pořadatelství těchto soutěží bylo 

stejné jak v minulém roce a případně by se ještě uskutečnil přebor škol okresu Jablonec nad Nisou, 

kde byla v loňském roce absence této soutěže. 

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE:  

1)KM ŠSLK bude ráda za každý, jakýkoliv lokální turnaj mládeže v rapid šachu, který se uspořádá 

mimo termíny soutěží řízenými KM. Mohou to být klubové přebory v rapidu nebo turnaje s menší 

kapacitou hrací místnosti. Rovněž se doporučuje a některé oddíly (zejména Česká Lípa, Nový Bor, 

Varnsdorf, Turnov, Libštát) hojně využívají účasti na kvalitních mládežnických turnajích v Ústeckém, 

Královehradeckém, Středočeském kraji a Praze. Oddíl ŠK Frýdlant pravidelně vysílá své mladé hráče 

na turnaje do Polska. Hráčům s vyšší výkonností se doporučuje (a je chvályhodné, že mnoho jich tak 

již činí) účastnit se kvalitních turnajů v rapidu pro dospělé. 

2)Praktický neboli vážný šach je prioritou a soutěží, kde mohou mladí hráči uplatnit svoje hlubší 

myšlenky, případně rozvinout svoje strategické a kombinační schopnosti není příliš. Kromě již 

zmíněných KP a KS, které řídí KM, je zde Extraliga a I. liga mládeže, tyto soutěže jsou však pro hráče 

minimálně s II. VT, potěšitelné je, že zde hraje z našeho kraje pět družstev a nejlepší hráči s oddílů, 

které na tyto soutěže dosud nedosáhli, jsou zapůjčeny do těchto soutěží na hostování. Mezera tedy 

zůstává u hráčů z nižší výkonností. Proto KM apeluje na trenéry, aby těmto hráčům věnovali zvýšenou 

pozornost a uspořádali pro ně například klubový přebor nebo jim dali příležitost v Krajské soutěži 

dospělých. Ideální je z těchto hráčů vytvořit družstvo pro KS dr. st. žáků (viz bod 2). Příležitosti zahrát 

si praktický šach se naskýtá především o prázdninách, např. na sklonku října a listopadu v Harrachově 

jsou turnaje dva (podzimní prázdniny), o letních prázdninách Open České Švýcarsko v Krásné Lípě, 

Desko Open v Liberci nebo Mandava Open ve Varnsdorfu, případně je v létě mnoho příležitostí 

vycestovat za šachem mimo Liberecký kraj (Tábor, Bezměrov, Studenov atd.), propozice k těmto 

akcím budou včas rozesílány všem trenérům a zveřejňovány na našich stránkách. 

 

OSTATNÍ FUNKCE SPADAJÍCÍ POD KM ŠSČR: 

KTCM, projekt „Šachy do škol“ a přebory školních družstev budou nabídnuty opět stávajícím 

vedoucím těchto projektů, v případě jejich odmítnutí budou řešeny okamžitě po konferenci ŠSLK. 

 

                                                                                                 Václav Halba kandidát na předsedu KM ŠSLK 

 

 

 

 



  

   


