Seriál Grand Prix jednotlivců mládeže ÚKŠS
XIX. ročník (2020/2021)

Řídící orgán:

Komise mládeže ÚKŠS (dále jen KM).

Pořadatelé:

Šachové oddíly nebo organizace vybrané KM.

Termíny konání: Říjen 2020 – květen 2021. Přesné termíny a pořadatelé jsou
uvedeni v oficiální krajské termínové listině 2020/2021 na stránce www.ukss.cz.
Počet turnajů:

Naplánováno je 6 turnajů.

Ředitel seriálu: Jiří Kalužný, Bezručova 4248, 430 01 Chomutov, telefon
602 465 721, e-mail: jiri.kaluzny@seznam.cz.
Kategorie:
Dorostenci (2002 a mladší), starší žáci (2006 a mladší) a
mladší žáci (2010 a mladší). Každá kategorie hraje samostatný turnaj.
Účastníci:
Startovat mohou registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky
bez omezení (pouze s omezením kapacity pořadatele) z České republiky i ze
zahraničí.
Systém hry:
7 kol švýcarským systémem. Při shodném počtu bodů
rozhoduje o pořadí: a) vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému
FIDE), b) Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, c)
Buchholz, d) Sonneborn-Berger, e) vícekrát černé, f) los.
Tempo hry:
2 x 20 minut + 5 sekund na tah bez zápisu dle pravidel FIDE
pro rapid šach. Hraje se s digitálními hodinami. Čekací doba je 15 minut.
Zápočet:

Turnaje seriálu GP budou započítány na rapid LOK.

Bodování seriálu:
1. Bodování se skládá ze dvou složek.
2. První složka jsou body za pořadí v turnaji. Za první místo 18 bodů, za druhé 16,
za třetí 14,5, za čtvrté 13,5 a za každé další vždy o půl bodu méně až za třicáté
místo 0,5 bodu.
3. Druhá složka je počet bodů získaných v turnaji.

4. Do bodování celého seriálu se započítávají každému hráči nejlepší dosažené
výsledky asi ze 66,67 % turnajů podle níže uvedené tabulky.
Celkový počet turnajů Započítávané turnaje
3
2
4
3
5
3
6
4
5. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí v seriálu první nejlepší umístění na
turnaji, druhé nejlepší umístění na turnaji, třetí nejlepší umístění na turnaji atd.
(včetně nezapočítaných turnajů), los.
Povinnosti pořadatele turnaje seriálu:
1. Vypracovat nejpozději dva měsíce před konáním turnaje propozice a zaslat je
ke schválení řediteli seriálu GP.
2. Zajistit propagaci turnaje.
3. Zachovat předepsané kategorie, systém a tempo hry.
4. Uvést v propozicích, že se jedná o turnaj v rámci XIX. ročníku seriálu Grand
Prix jednotlivců mládeže ÚKŠS, a že výsledky se započítávají na rapid LOK.
5. Po skončení turnaje poslat do 24 hodin podrobné výsledky, soubory turnaje
(*.TUNX) a článek na krajský šachový svazový web s fotkou řediteli seriálu
GP. Soubor turnaje (*.TUNX) musí obsahovat příjmení a jméno hráče, rok
narození, rapid ELO, číslo LOK, oddíl.
6. Po skončení turnaje poslat do 24 hodin podrobné výsledky a soubory turnaje
(*.TUNX) zpracovateli národního rapid ELO s potřebnými údaji.
7. Řídit turnaj aktuálním losovacím programem Swiss Manager.
8. Zajistit věcné ceny. Zajistit pohár (minimálně pro vítěze), medaile (minimálně
pro první tři hráče), diplomy (minimálně pro prvních pět hráčů). Na poháru a
na medailích zajistit štítek s názvem turnaje, datem konání, kategorií a
umístěním.
9. Pořadatel posledního turnaje seriálu musí zabezpečit KM ÚKŠS podmínky pro
vyhodnocení celého seriálu. Podmínkami se rozumí mimo jiné časový prostor
pro důstojné vyhlášení výsledků celého seriálu a předání cen.
10. Zajistit důstojné vyhlášení výsledků turnaje.
11. Zajistit dosažitelnost občerstvení.
12. Stanovit začátek a konec turnaje s ohledem na příjezdy a odjezdy vlaků
z frekventovaných směrů.
13. Do proposic uvést reálný časový harmonogram turnaje a dodržovat ho.
14. Schválené propozice turnaje pošlou pořadatelé řediteli seriálu GP k umístění
na internetové stránky ÚKŠS.

Práva pořadatele turnaje seriálu:
1. Vybírat zvýšené startovné pro hráče předem nepřihlášené podle podmínek
propozic turnaje.
2. Uvést v propozicích vlastní název turnaje.
Doporučení KM pořadatelům:
1. Vybírat základní vklad do turnaje ve výši 80 Kč.
2. Vybírat zvýšený vklad do turnaje od hráčů přihlášených po termínu podle
podmínek propozic turnaje, případně takové hráče nepřipustit k turnaji.
3. Uvést do propozic turnaje poslední vlakové spoje z různých směrů, které by
měli účastníci použít, aby se včas mohli prezentovat.
4. Účastníky, kteří přijedou pozdějším vlakovým spojem a včas se nedostaví k
prezentaci, nepřipustit k turnaji.
Ostatní informace: V případě nedodržení povinností pořadatele si KM vyhrazuje
právo rozhodnout dodatečně o nezařazení turnaje do seriálu a o zrušení práv
pořadatele.
Cenový fond:

pohár pro první tři v každé kategorii
diplomy a věcné ceny pro prvních deset v každé kategorii
medaile a věcné ceny pro nejlepší tři dívky v každé kategorii

Speciální ocenění: velký putovní pohár pro vítěze každé kategorie
pokud hráč třikrát seriál GP vyhraje, získá velký putovní
pohár natrvalo
Vyhodnocení:

proběhne v rámci posledního turnaje seriálu GP po jeho
skončení.

V Chomutově, 21. 8. 2020

Za KM ÚKŠS

Jiří Kalužný

Vítězové předchozích 18 ročníků:
I. ročník (2002/2003)
dorostenci - Stanislav Dvořák (Bonex Teplice)
starší žáci - Jan Reitinger (Lokomotiva Most)
mladší žáci - Jakub Tuma (Lokomotiva Most)
II. ročník (2003/2004)
dorostenci - Martin Rödl (Lokomotiva Most)
starší žáci - Jakub Tuma (Lokomotiva Most) – vyhrál
podruhé
mladší žáci - Vojtěch Stránský (Bonex Teplice)
III. ročník (2004/2005)
dorostenci - Martin Rödl (Lokomotiva Most) – vyhrál
podruhé
starší žáci - Jakub Tuma (Lokomotiva Most) – vyhrál
potřetí
mladší žáci - Ondřej Fedor (Sokol Údlice)
IV. ročník (2005/2006)
dorostenci – Oldřich Pošmůrný (Lokomotiva Most)
starší žáci – Lukáš Klement (Lokomotiva Most)
mladší žáci – Dominik Mazur (Lokomotiva Most)
V. ročník (2006/2007)
dorostenci – Kamil Skála (ŠK Most)
starší žáci – Jakub Tuma (ŠK Most) – vyhrál počtvrté
mladší žáci – Jan Šlampa (Sokol Údlice)
VI. ročník (2007/2008)
dorostenci – Lukáš Klement (ŠK Most) – vyhrál podruhé
starší žáci – Miroslav Körschner (ŠK Most)
mladší žáci – Matyáš Kalužný (Sokol Údlice)
VII. ročník (2008/2009)
dorostenci – Helena Grussová (TJ Klášterec)
starší žáci – Matyáš Kalužný (Sokol Údlice) – vyhrál
podruhé
mladší žáci – Daniel Kadlec (ŠK Most)
VIII. ročník (2009/2010)
dorostenci – Lukáš Klement (ŠK Most) – vyhrál potřetí
starší žáci – Jan Šlampa (Sokol Údlice) – vyhrál podruhé
mladší žáci – Václav Soukup (Spartak Ústí)
IX. ročník (2010/2011)
dorostenci – Matěj Kotrba (ŠK Teplice)
starší žáci – Ondřej Toman (Sokol Údlice)
mladší žáci – Jan Vykouk (SVČ Most)
X. ročník (2011/2012)
dorostenci – Jan Šlampa (Sokol Údlice) – vyhrál potřetí

starší žáci – Ondřej Toman (Sokol Údlice) – vyhrál
podruhé
mladší žáci – Aleš Zahradník (Šachy Povrly)
XI. ročník (2012/2013)
dorostenci – Jan Šlampa (Sokol Údlice) – vyhrál
počtvrté
starší žáci – Aleš Horák (Sokol Údlice)
mladší žáci – Vít Kočí (Chess Most)
XII. ročník (2013/2014)
dorostenci – Ondřej Toman (Sokol Údlice) – vyhrál
potřetí
starší žáci – Jan Vykouk (Chess Most) – vyhrál podruhé
mladší žáci – Adam Luboš Polanský (Chess Most)
XIII. ročník (2014/2015)
dorostenci – Jan Šlampa (Sokol Údlice) – vyhrál popáté
starší žáci – Jan Vykouk (Chess Most) – vyhrál potřetí
mladší žáci – Jakub Šťastný (Střelnice Kadaň)
XIV. ročník (2015/2016)
dorostenci – Tomáš Hons (Union Louny)
starší žáci – Marek Piskač (ŠK Teplice)
mladší žáci – Jan Václavík (ŠK Teplice)
XV. ročník (2016/2017)
dorostenci – Gustav Brejník (Slavoj Litoměřice)
starší žáci – Nikita Koval (ŠK Teplice)
mladší žáci – Hong Quan Dan Werner (Spartak Ústí)
XVI. ročník (2017/2018)
dorostenci – Gustav Brejník (Slavoj Litoměřice) – vyhrál
podruhé
starší žáci – Matěj Hurtík (1. Novoborský ŠK)
mladší žáci – Nikola Hampl (Šachy Povrly)
XVII. ročník (2018/2019)
dorostenci – Gustav Brejník (Slavoj Litoměřice) – vyhrál
potřetí
starší žáci – Matěj Hurtík (1. Novoborský ŠK) – vyhrál
podruhé
mladší žáci – Vojtěch Gorej (SK Děčín)
XVIII. ročník (2019/2020)
dorostenci – Matěj Hurtík (1. Novoborský ŠK) – vyhrál
potřetí
starší žáci – Jan Václavík (ŠK Teplice) – vyhrál podruhé
mladší žáci – Martin Michael Mikulka (Spartak Ústí)

