
Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023 
Olympijská kvalifikace ÚKŠS 

Šachy se již staly stálou součástí Zimních her olympiády dětí a mládeže ČR. To je soutěž 
pořádaná pravidelně v 10-15 sportech, střídavě zimní a letní. Akce je v menším měřítku, ale 
se všemi zvyklostmi olympiády velké: olympijský oheň, slib sportovců, slavnostní zahájení, 
zakončení, medaile, publicita, přenosy a samozřejmě sportovní zápolení. K tomu vše hraze-
no (ubytování, kvalitní strava, doprava, trenér). Akce proběhne 22.1.-27.1.2023 
v Královéhradeckém kraji, šachy ve Špindlerově mlýně. 

Viz Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže 2023 | Český olympijský tým (czechte.am) 

Ústecký šachový svaz pořádá kvalifikační turnaj o reprezentační místo 
v kategoriích *2007 a mladší a *2009 a mladší.  

Vítěz každé kategorie bude kraj na olympiádě reprezentovat.  

 

Řídící orgán:  komise mládeže ÚKŠS 

Pořadatel:  z pověření KM ÚKŠS a TMK ÚKŠS ŠK Teplice, spolek 

Termín:  sobota 8. 10. 2022 

Místo konání: Hrací místnost ŠK Teplice, Masarykova 29, 415 01 Teplice 

Ředitel soutěže: Ing. Vladimír Hadraba, předseda TMK ÚKŠS 

   Tel. 603 244 008, e-mail: vladimir.hadraba@seznam.cz 

Účastníci: užší výběr dle krajských listin talentů a nadějí ÚKŠS a předcházejících 
výsledků. Podmínkou je trvalé bydliště na území Ústeckého kraje (pra-
vidla olympiády).   

*2007 a mladší: Vítek Machka, František Mrkvan, Prokop Licek, Nikola Hampl, Lukáš Lev, 
Jindřich Jusko, Werner Hong Quan Dan, Petr Mikoláš 

*2009 a mladší: Vladimír Veverka, Jakub Jindra, Lukáš Novák, Ondra Stibor, Kryštof Jeník, 
Radek Vaic  

Systém hry: Každá kategorie bude hrát samostatný turnaj systémem každý s každým. Při 
shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí Sonneborn-Berger, výsledky vzájemných 
partií mezi hráči, o které se jedná, výsledek proti vítězi soutěže, dále proti druhému, 
třetímu atd., los. 

V případě určení 1. místa mezi dvěma hráči rozhodnou místo losu dvě dodatečné 
bleskové partie tempem 3 minuty + 2 sekundy na tah, v případě že i ty skončí 1:1 pak 
„armageddonová“ partie bílý 4 minuty + 2 sekundy na tah, černý 3 minuty + 2 sekun-
dy, přičemž bílý musí k postupu vyhrát, při remíze postupuje černý. Losem se jen ur-
čit ten, kdo si vybere barvu do této poslední armageddonové partie, přičemž losuje 
věkově mladší. 

V případě určení 1. místa mezi více než dvěma hráči rozhodnou místo losu dodateč-
né bleskové partie tempem 3 minuty + 2 sekundy na tah systémem každý s každým a 
pomocným hodnocením uvedeným výše. 

Tempo hry: v případě 6 účastníků 25 minut + 10 sekund na tah (shodně s tím, jak se bude 
hrát ve Špindlerově mlýně), v případě turnaje v 8 účastníků 20 minut + 5 sekund na 
tah, v obou případech bez zápisu, podle pravidel FIDE pro rapid šach. Čekací do-
ba je stanovena na 15 minut.  

Vklady: se neplatí  



Cena:   vítězové obou kategorií budou kraj reprezentovat na olympiádě 2023. 

Náklady: Všichni startují na vlastní náklady. 

Časový plán: presence přímo na místě od 8:45 do 9:15, je navázána na příjezdy vlaků ze 
všech směrů mezi 8:40 a 8:50 na nádraží ČD Teplice. V případě zpoždění vo-
lejte.  

 Zahájení: od 9:15 do 9:30  
 1. kolo: ihned po zahájení a vylosování 

další kola: do deseti minut po odehrání předchozího kola. 

Nepředpokládáme delší polední přestávku než 30 minut, upřesníme dohodou 
přímo na místě tak, aby účastníci stihnuli vlaková spojení zpět odjíždějící cca 
do 18.hodiny. 

Občerstvení: V blízké prodejně potravin a restauracích v okolí, je možné např. objednat 
pizzu apod.  

Přihlášky: Přihlášky posílejte na e-mail: vladimir.hadraba@seznam.cz.   

V přihlášce uveďte příjmení, jméno a oddíl.  

Termín přihlášek je do 28. 9. 2022. Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel, hráč 
přihlášený později nebude do kvalifikace přijat a bude osloven náhradník.  

Pořadatel má snahu, aby se s ohledem na regulérnost turnaj sehrál v sudém počtu. 
Proto v případě nepřihlášení se dvou hráčů v kategorii *2007 a mladších 
v požadovaném termínu osloveni náhradníci nebudou a turnaj se odehraje v šesti. 

Ostatní informace: výsledky turnaje budou započítány na rapid LOK ČR. 

 

Těšíme se na vaši účast a hodnotné sportovní boje. 

 

V Teplicích, 12. 9. 2022 

 

 

Ing. Vladimír Hadraba      Jiří Kalužný 

Ředitel soutěže, předseda TMK ÚKŠS    Předseda KM ÚKŠS 

 


