
Termínový kalendář šachových soutěží žactva ve školním roce 2017-18 
 
 
č. název soutěže termín místo konání určeno pro stručná 

charakteristika 
1. kvalifikace krajského 

přeboru v kategoriích  
HD 10,12 

4.11.2017 
9.12.2017 
10.2.2018 
7.4.2018 

vždy sobota 

Svitavy 
Ústí nad Orlicí 

Pardubice 
Chotěboř 

HD 10 
nar. 2009 a mladší 
HD 12  
nar. 2007 a mladší 

turnaje jednotlivců o 
postup do KP žactva, 

možná účast R i N 
dětí s herní praxí 
alespoň půl roku 

2. kvalifikace krajského 
přeboru v kategoriích  
HD 14,16 

18.11.2017 
6.1.2018 

17.2.2018 
14.4.2018 

vždy sobota 

Mistrovice 
Svitavy 

Chvaletice 
Lanškroun 

HD 14 
nar. 2005 a mladší 
HD 16 
nar. 2003 a mladší 

turnaje jednotlivců o 
postup do KP žactva, 

možná účast R i N 
dětí s herní praxí 
alespoň půl roku 

3. krajské finále 
Přeboru  družstev 
základních škol 
 

7.12.2017 
čtvrtek 

9.1.2018 
středa 

Neratovice 
 

Svitavy 
 

ZŠ Týnec n.L. 
 

ZŠ Štefánikova 
ZŠ Třemošnice 

Kategorie: 
a) 1.-5. tř. 
b) 6.-9. tř. 

startují družstva 
uvedených škol 
v jedné či obou 

kategoriích, 
mohou hrát R i  N 

4. Chvaletická šachová 
olympiáda 

27.1.2018 
 

3.3.2018 
26.5.2018 

vždy sobota 

Třemošnice 
(Lichnická věž) 

Chvaletice 
Chvaletice 

všechny děti 
narozené 2002 a 

později 

turnaje pro úplné 
začátečníky i 

pokročilé, R i N,  o 
pěkné ceny 

5. Finálový turnaj KP 
žactva ve věkových 
kategoriích  
HD 10,12,14,16 

19.5.2018 – 
20.5.2018 
 sobota- 
neděle 

Polička turnaj pro 8 
nejlepších žáků 

z krajské 
kvalifikace v každé 

věkové kategorii 

pouze registrovaní 
hrají o postup na 
M Čech v daných 

věkových kategoriích 

6. KP v rapid šachu 
jednotlivců věkových 
kategorií HD 10,12,14 

12.5.2017 
sobota 

Mistrovice hrají R i N nar. 
2004 a mladší 

určeno všem 
zájemcům o tento 
turnaj, možnost 

postupu na M Čech 
7. Krajský přebor 

šestičlenných družstev 
mladších žáků 

24.2.2018 
sobota 

Pardubice děti nar. 2006 a 
později 

turnaj o postup na 
MČR (3 družstva), 

účast pouze R 
8. Krajský přebor 

malých dětí HD 8 
24.3.2018 

sobota 
Ústí nad Orlicí děti nar. 2010 a 

později 
turnaj určený pro 

nejmladší žáky R i N  
9. Orlická šachovnice 24.3.2018 

sobota 
Ústí nad Orlicí děti nar. 2003 a 

později 
tradiční turnaj o pěkné 

ceny, startují R i N 
10. Krajská soutěž 

družstev starších žáků 
13.1.2018 

sobota 
Polička děti nar. 2003 a 

později 
hrají čtyřčlenná 

družstva 
11. Krajský přebor 

družstev starších žáků 
5. - 7.kolo 

5.5.2018 
sobota 

Polička startují pouze děti 
uvedené na 
soupisce 

hrají šestičlenná 
družstva 

 
 
Poznámky: 
 
4.11.2017 
18.11.2017         soutěž již byla odehrána 

 
V kalendáři není uveden turnaj „Zaječice“, který se hraje současně jako přebor ČR družstev starších žáků 
společně s doprovodnými soutěžemi. Ihned po vydání propozic zveřejníme místo a datum (zřejmě Chrudim o 
prvním červnovém víkendu v r. 2018). 


