Termínový kalendář mládeže – Karlovarský kraj
sezóna 2018/19 stav ke dni 4. 10. 2018
září 2018
den
so

datum
1.9.

akce
Sedlišťák I.

poznámka
Pořádal ŠK Nové Sedlo 1947
Stanislav.Srba@seznam.cz

so - ne

8.-9.9.

MČR rapid jednotlivců mládeže
Žďár nad Sázavou

účastníci: Ulč (H14), Kodet (H12), Pech (H10), Kodetová
(D10)

pá - ne

21.-23.9.

Podzimní šachové soustředění
Stříbrná u Kraslic

pořádal ŠK Spartak Chodov, otevřené soustředění mládeže
sachychodov@seznam.cz

pá - so

28.-29.9.

MČR rapid juniorů a juniorek
Vyškov

účastníci: Brunová Blanka (D20)

den
so - ne

datum
6.-7.10.

akce
1. liga mládeže „A“
1. sraz, Karlovy Vary

poznámka
účastníci: ŠK Spartak Chodov, ŠK Karlovy Vary, Karlovarský
šachklub Tietz
1. až 4. kolo

so

13.10.

Karlovarský čtyřlístek 2018
Karlovy Vary

pořádá ŠK Karlovy Vary
otevřený turnaj čtyř-členných družstev, ročníky 2002 a mladší
vera.lorencova@volny.cz

so

20.10.

Šachové soustředění KTCM
Karlovy Vary

pořádá KTCM, ŠK Karlovy Vary, otevřené soustředění
mládeže.
vera.lorencova@volny.cz

so - so

27.10-3.11

MČech mládeže do 16 let
Harrachov

oprávnění účastníci: Kačírek, Kotlár (oba H16), Očenášek Jan,
Tegda J., Vojíř (všichni H14), Špička P., Červenka, Kodet
(všichni H10) + dívky,
přihlášky do 30.9.2018, chess.svetla@seznam.cz

poznámka
oprávnění účastníci: Špička Jan (H20), Špreňar Petr (H18),
Beranová Karin (D20), Brunová Blanka (D18), přihlášky do
20.10.2018
machmichal@seznam.cz
oprávnění účastníci: Očenášek Jak., Váňa Jan (oba H10) +
dívky, U8 otevřená účast, přihlášky do 15.10.2018
korschner@seznam.cz

říjen 2018

listopad 2018
den
ne-so

datum
11.-17.11.

akce
Polofinále MČR H18+20, finále
MČR D18+20
Kovářská

st-ne

14.-18.11.

MČech mládeže do 8 až 10 let
Harrachov

so

17.11.

Podzimní turnaj mládeže
Karlovy Vary

pořádá KŠ Tietz a ZŠ Poštovní
otevřený turnaj jednotlivců, ročníky 2004 a mladší
hajsman@tietz.cz

L termínový kalendář mládeže – Karlovarský kraj sezóna 2018/19 – KM KŠSKV l
prosinec 2018
den
so

datum
1.12.

akce
Krajský přebor mládeže
1. část – Teplá

poznámka
pořádá TJ Sokol Teplá
otevřený turnaj jednotlivců, ročníky 2004 a ml., 2006 a ml.,
2008 a ml., 2010 a ml., tempo 2x25 minut bez zápisu
kmz.klepalovi@seznam.cz
účastníci: ŠK Spartak Chodov, ŠK Karlovy Vary, Karlovarský
šachklub Tietz
5. až 6. kolo

so

8.12.

1. liga mládeže „A“
2. sraz, Postoloprty

so

15.12.
(nebo
22.12.)

Vánoční turnaj mládeže
Cheb
(zatím nepotvrzeno)

pořádá ŠK Valdštejn Cheb
otevřený turnaj jednotlivců, ročníky 2003 a mladší
jarpi@seznam.cz

den
so

datum
12.1.

akce
KP družstev starších žáků 18/19
1. část – Chodov

so

19.1.

1. liga mládeže „A“
2. sraz, Chodov

poznámka
pořádá ŠK Spartak Chodov
5-ti členná družstva: 3x ročníky 2003 a ml. + 1x ročník 2006 a
ml. + 1x dívka nebo ročník 2008 a ml., 2x40 minut + 30s/tah
sachychodov@seznam.cz
účastníci: ŠK Spartak Chodov, ŠK Karlovy Vary, Karlovarský
šachklub Tietz
7. až 8. kolo

so

26.1.

KP družstev starších žáků 18/19
2. část – Karlovy Vary

pořádá KŠ Tietz,
5-ti členná družstva: 3x ročníky 2003 a ml. + 1x ročník 2006 a
ml. + 1x dívka nebo ročník 2008 a ml., 2x40 minut + 30s/tah
sachychodov@seznam.cz

datum
31.1 – 2.2.
(zatím
předběžný
termín)
9.2.

akce
Zimní soustředění mládeže
(zatím nepotvrzeno)

poznámka
pořádá KTCM, ŠK Karlovy Vary, otevřené soustředění
mládeže
vera.lorencova@volny.cz

Krajský přebor mládeže
2. část – Nové Sedlo

pořádá ŠK Nové Sedlo 1947
otevřený turnaj jednotlivců, ročníky 2004 a ml., 2006 a ml.,
2008 a ml., 2010 a ml., tempo 2x25 minut bez zápisu
Stanislav.Srba@seznam.cz

poznámka
pořádá KŠ Tietz a ZŠ Krušnohorská
5-ti členná družstva: 3x ročníky 2007 a ml. + 1x ročník 2010 a
ml. + 1x dívka ročník 2007 a ml., 2x25 minut + 10s/tah
milos.huttner@fsv.cvut.cz
oprávnění účastníci z MČech, ročníky 1999 a ml., 2001 a ml.,
2003 a ml., 2005 a ml., 2007 a ml., 2009 a ml.

leden 2019

únor 2019
den
čt - so

so

březen 2019
den
so

datum
2.3.

akce
KP družstev mladších žáků 18/19
Karlovy Vary

so-so

9.-16.3.

MČR jednotlivců 10 až 16 let a
MČR juniorů a dorostenců

so

24.3.

Krajský přebor mládeže
3. část – ??

pořádá ??
otevřený turnaj jednotlivců, ročníky 2004 a ml., 2006 a ml.,
2008 a ml., 2010 a ml., tempo 2x25 minut bez zápisu

L termínový kalendář mládeže – Karlovarský kraj sezóna 2018/19 – KM KŠSKV l
duben 2019
den
so

datum
6.4.

akce
Krajský přebor mládeže v rapid
šachu - Chodov

so - ne

13.-14.10.

1. liga mládeže „A“
1. sraz, Liberec

so-ne

20.-21.4.
(zatím
předběžný
termín)
26.4-1.5.
(zatím
předběžný
termín)

MČR dětí do 8 let

otevřený turnaj pro ročníky 2011 a ml.

OPEN Karlovy Vary + krajský
přebor U20 a U18

pořádá ŠK Karlovy Vary
junioři (ročníky 2000 a ml.), dorostenci (ročníky 2002 a ml.)
vera.lorencova@volny.cz

akce
Finále KP jednotlivců
Karlovy Vary

poznámka
pořádá ŠK Karlovy Vary
ročníky 2004 a ml., 2006 a ml., 2008 a ml. - pouze oprávnění
účastníci z kvalifikačních turnajů, tempo 2x40 minut + 30s/tah
vera.lorencova@volny.cz

pá-st

poznámka
pořádá ŠK Spartak Chodov
otevřený turnaj jednotlivců, ročníky 2004 a ml., 2006 a ml.,
2008 a ml + turnaj dorostenců (2000 a ml.), tempo 2x25 minut
sachychodov@seznam.cz
účastníci: ŠK Spartak Chodov, ŠK Karlovy Vary, Karlovarský
šachklub Tietz
9. až 11. kolo

květen 2019
den
so-ne

datum
11.-12.5.

červen 2018
den
so-ne

datum
1.-2.6.

akce
MČR družstev starších žáků

poznámka
otevřený turnaj 6-ti členných družstev, ročníky 2004 a ml.

pá-ne

Víkendové soustředění mládeže
Mariánská

pořádá ŠK Karlovy Vary
otevřené soustředění mládeže, ročníky 2003 a ml.
vera.lorencova@volny.cz

pá-ne

7.-9.6.
(zatím
předběžný
termín)
14-16.6.

MČR družstev mladších žáků

vítězné družstvo z KP mladších žáků
6-ti členná družstva, ročníky 2007 a ml.

so

22.6.

Šachový dětský den
Karlovy Vary

pořádá KŠ Tietz a Krajská knihovna Karlovy Vary
od 10 do 15h - soutěže rodinných dvojic
hajsman@tietz.cz

akce
8-denní soustředění mládeže
Stříbrná u Kraslic
(zatím nepotvrzeno)

poznámka
pořádá ŠK Spartak Chodov, otevřené soustředění mládeže
sachychodov@seznam.cz

červenec/srpen 2018
den
so-so

datum
3.-10.8.
(zatím
předběžný
termín)

