
 

   
    

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 2023 

PROPOZICE  

ŠACHY 

 

 

Datum konání:   22. – 27. ledna 2023 

Organizátor:    Královéhradecký krajský šachový svaz, z.s., IČ: 711997055 

Místo konání:   Clarion Hotel Špindlerův Mlýn – Přední Labská 

Svazový Koordinátor: Josef Bednařík, 773 211 196, bednarik@chess.cz 

Ředitel závodu:  Jaroslav Šmíd, tel. 603 954 960, jarda.smid292@gmail.com 

Hlavní rozhodčí:  Milan Borůvka, tel. 737 879 675, milan.boruvka@email.cz 

Kancelář závodu:  Clarion Hotel Špindlerův Mlýn – Přední Labská 

Soutěžní kategorie:  starší chlapci narozeni 2007 a mladší 

    mladší chlapci narozeni 2009 a mladší 

    nejmladší chlapci narozeni 2011 a mladší 

    dívky narozené 2007 a mladší 

    čtyřčlenná družstva (složená z účastníků jednotlivých kategorií) 

Počet účastníků:  do každé kategorie nominuje krajský šachový svaz 1 hráče 

(hráčku) 

    krajský šachový svaz nominuje i vedoucího výpravy a trenéra 

Systém soutěže jednotlivců: čtyři turnaje (dle kategorií) švýcarským systémem na 7 kol, 

hrací tempo 25 minut + 10 sekund, vyhodnocena bude každá 

kategorie zvlášť 

Systém soutěže družstev:  jeden turnaj – systémem každý s každým. Hrací tempo 3 minuty 

+ 2 sekundy. Sestava družstev dle aktuálního ELO ČR 

Hodnocení jednotlivců: partiové body, střední bucholz, bucholz, progres 

Hodnocení družstev: týmové body (vítězství 3, remíza 1), skóre, vzájemný zápas  

Podmínky účasti:   účastníci musí být registrovanými členy ŠSČR 

Soutěžní pravidla:  hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR 

čekací doba je 5 minut 
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    Propozice jsou zároveň rozpisem soutěže 

Přihlášky: prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému 

ODM 2023 

Uzávěrka přihlášek:  2.1.2023 

Porady, losování: losování jednotlivců 1. kola proběhne po ukončení prezentace, 

losování dalších kol po skončení předchozího kola  

 losování družstev proběhne ve čtvrtek v 9:00 

Časový harmonogram:   

Neděle 22. 1. 2023 příjezd účastníků, ubytování, prezentace v místě ubytování a 

slavnostní ceremoniál 

Pondělí 23. 1. 2023 snídaně 

 9:00 zahájení 

 9:15 1. kolo 

 10:45 2. kolo 

 oběd 

 14:00 3. kolo 

 15:30 4. kolo 

 17:00 5. kolo 

 večeře 

Úterý 24. 1. 2023 snídaně 

 9:00 6. kolo 

 10:30 7. kolo 

 12:00 květinový ceremoniál  

 oběd 

 večeře 

 Medailový ceremoniál – Volareza 

Středa 25. 1. 2023 snídaně 

9:30 – 11:30 Volareza 

řešitelská soutěž – doplňková soutěž jednotlivců  

 oběd 

 večeře  

Čtvrtek 26. 1. 2023 snídaně 

 9:00 předání cen řešitelská soutěž nejlepším 8 řešitelům 

 9:10  zahájení soutěže družstev 1. – 13. kolo 

12:10  květinový ceremoniál   

oběd 

 večeře 

 Medailový ceremoniál – Volareza 

 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po zveřejnění 

předběžných výsledků s vkladem 500 Kč 



 

   
    

Zápočet: turnaje jednotlivců budou započítány na rapid ELO ČR  

  

Vyhlášení výsledků: vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne těsně po skončení 

soutěží, předání medailí a diplomů dle programu ODM 2023 

Ceny: vítězové na 1. - 3. místě obdrží medaili a diplom, 4.- 6. místě 

obdrží diplom 

 Řešitelská soutěž: nejúspěšnějších 8 řešitelů získá ceny od 

ŠSČR  

Celkové bodování krajů:  dle podmínek a rozpisu ODM  

Přenos: partie turnajů jednotlivců budou přenášeny online a živě 

komentovány na YouTube kanálu ŠSČR 

Zdravotní zajištění:  po celou dobu ODM je zajištěna zdravotní služba   

 


