
Šachový oddíl TJ Kobylisy, únor 2022, mládež 

Plán šachových akcí 2022 
Hrací místnost: U Školské zahrady 9, Praha 8 
Web oddílu: www.sachkobylisy.com 
FB: https://www.facebook.com/groups/190289443523/ 
Informace šachového svazu: www.chess.cz 
 
Dobrý den, posílám informace o plánovaných akcích. Připravil jsem formulář, do kterého můžete zapisovat své předběžné 
přihlášky na šachové akce. 

Přihlašovací formulář 
Zde se můžete předběžně přihlašovat na akce: https://forms.office.com/r/P5VLcj882c 
 

Doporučené turnaje 
Turnaje po začátečníky 
Tedy pro děti bez zkušeností s turnaji. Nejprve zkuste některý z turnajů hraných v naší klubovně: Kobyliský koník je jen pro 
děti, Kobyliský rapid i pro dospělé (takže spíš pro děti tak do 13-14 let). Dalšími vhodnými turnaji jsou seriál OAZA AKROP 
OPEN, Přebor Prahy mládeže v rapid šachu a Přebor Prahy mládeže družstev mladších žáků. 

Pro mírně pokročilé 
Tedy pro děti se splněnou výkonnostní třídou nebo alespoň s několika odehranými turnaji. 
K výše uvedeným turnajům doporučuji přidat Přebor Prahy mládeže, do kterého je však potřeba se kvalifikovat.  
Další turnaje: Mistrovství ČR družstev starších žáků (Zaječice), Přebor Prahy družstev mládež (jen pro hráče, kteří již jsou na 
soupiskách). Pro seznámení s vážnými partiemi (od tempa hry 60 minut pro hráče na partii) je vhodný turnaj Jarní Kobylisy. 

Pro pokročilé 
Probíhají dlouhodobé soutěže družstev (extraliga, 1. ligy, přebory krajů). 
Pro mládež s vyššími VT dále nabízíme: Výjezd na letní turnaj Klatovy nebo České Budějovice v termínu 1.-10.7.2022, účast 
na turnaji čtyřčlenných družstev při Openu Pardubice 14.-17.7.2022. A letní šachové soustředění 18.-30.7.2022. 

Oddílové turnaje 
Propozice a výsledky turnajů najdete na http://www.sachkobylisy.com/ 
Kobyliský koník: Neděle 13:30-18:00: 27.02.2022, 15.05.2022 
Kobyliský rapid: Soboty 13:30-17:45, 05.03.2022, 09.04.2022, 07.05.2022, 04.06.2022 
Sudý pátek (bleskové turnaje): Pátky se sudým datem (mimo svátky), 18:00-20:00, 18.02.2022, 04.03.2022, 18.03.2022, 
08.04.2022, 22.04.2022, 06.05.2022, 20.05.2022 
Jarní Kobylisy, pondělky od 18:00, propozice se připravují. 

Mistrovské soutěže 
Tedy soutěže pořádané šachovým svazem.  

OAZA AKROP OPEN – kvalifikace na finále Přeboru Prahy mládeže 2022 
Seriál turnajů mládeže v rapid šachu.  
Sobota 5.3.2022 8:50-15:20 
Turnaj je kvalifikací pro finále Přeboru Prahy mládeže 2022 pro chlapce nar. 2008 a mladší. 
Propozice: http://prazskysach.cz/wp-content/Files/21_22/2022_oaza_akrop_open.pdf 
Přihláška: na koptap@seznam.cz, do 2.3.2022 
Doprovod: Pavel Kopta, tel. 604146385 
Sraz: 8:10 Kobylisy, uprostřed nástupiště metra, spojení metro C - Budějovická a bus 118 – zast. Na Strži 
Místo: SK OAZA, Jeremenkova 106, Praha 4 
Návrat: Okolo 16:00 do Kobylis 

Přebor Prahy mládeže v rapid šachu 2022 
Sobota 26.3.2022, pro mládež do 14 let, nar. 2008 a mladší. Současně je to 3. kvalifikační turnaj. Propozice se připravují. 

Přebor Prahy mládeže jednotlivců (finále) 
Finále je naplánováno na 14.-16.4.2022. Komise mládeže upravila rozpis kvalifikace, z každého turnaje (5.3. a 26.3.) 
postoupí 2 chlapci z každého ročníku narození (2008 a mladší). Ročníky 2007 a starší budou mít zvláštní kvalifikační turnaj. 
Oprávnění účastníci jsou uvedeni na stránce: http://prazskysach.cz/mladez/jednotlivci/ 
Přímý postup do finále Prahy mají zajištěn: Andrle Filip, Martínek Ondřej, Růžička Filip, Skýpala Ondřej, Švadlenka Dominik, Švadlenka 
Michal. A všechny dívky. 
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Soutěže družstev mládeže 
Družstvo A startuje v extralize, družstva B a C v přeboru Prahy. Jen pro hráče, kteří byli na podzim zařazeni na soupisky. 

Družstvo B – semifinálový zápas 
19.2.2022 od 10:00 v Kobylisích. Přihlášky: DanKos@seznam.cz, do 16.2..  
Soupiska družstva: http://chess-results.com/tnr600374.aspx?lan=5&art=8 

Závěr soutěží družstev mládeže 
23.-24.4. 2022 družstvo A bude hrát finále extraligy, družstva B a C finálové skupiny přeboru Prahy. 
Zájemci se přihlásí příslušným kapitánům. 
Družstvo A, extraliga: https://www.chess.cz/soutez/2691/ Hrát se bude ve Světlé nad Sázavou:  
https://db2.chess.cz/Uploads/Competitions/Files/2691/%C5%BD%C3%A1dost%20o%20p%C5%99id%C4%9Blen%C3%AD%20po%C5%99adatelstv%C3
%AD%202022.pdf 

Mistrovství ČR družstev starších žáků 2022 („Zaječice“) 
28.-29.5.2022, open turnaj šestičlenných družstev v rapid šachu, nar. 2007 a mladší. Kdysi hrávalo v Zaječicích pod stany. 
Místo: Chrudim, podrobnosti: https://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mcr-druzstev-st-zaku/ 
Přihlášky: koptap@seznam.cz, do 15.4.2022. Podle počtu přihlášených sestavíme družstva. 

Fotografie z roku 2018: https://kopta.rajce.idnes.cz/2018-Zajecice 

Akce pro pokročilé 
Open Klatovy 
2.-10.7.2022 Náš nejoblíbenější turnaj. Vezmeme s sebou i „starší mládež“, tak od 13 let. 
https://www.openklatovy.cz/openklatovy/ 
Fotky z roku 2015: https://kopta.rajce.idnes.cz/Klatovy_2015/ 

Open Pardubice 
Festival šachu a her, 14.-31.7.2022. Turnaj F (čtyřčlenná družstva) bude 14.-17.7., 7 kol, 2x90 minut + 30s/tah. 
Chceme sestavit družstvo mládeže. Vhodné je to pro děti asi od 12 let s nejméně 3.VT. 
Předpokládám, že se zase bude hrát v Ideonu. Ubytování asi v hotelu Kristl.  
https://www.czechopen.net/ 
Výsledky 2021: http://chess-results.com/tnr564702.aspx?lan=5&art=0&rd=7&turdet=YES&flag=30 

Letní soustředění Žalý u Vrchlabí 
Tréninky, turnaje, sport, hry, výlety, vaření…. 
17.-30.7.2022 Pokud pojedeme do Pardubic, tak soustředění začne až 18.7. 
Určeno pro pokročilejší šachisty od 12 let s nejméně 4. výkonnostní třídou.  
Propozice budou na www.sachkobylisy.com 
Fotky 2021: https://kopta.rajce.idnes.cz/Zaly_2021/, 2012: https://kopta.rajce.idnes.cz/2012-07-Zaly 
 

Odkazy: 
Pražský šachový svaz: http://prazskysach.cz/ 
Šachový svaz ČR: https://www.chess.cz/ 
Vyhledávání hráčů: https://www.chess.cz/hraci-vyhledavani/ 
Fotogalerie z roku 2021: https://kopta.rajce.idnes.cz/Sachy_Kobylisy_-_podzim_2021/ 
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