
 

             „MĚSTSKÁ LIGA MLÁDEŽE   

                       V ŠACHU“ 

 

     Vážení rodiče, 

     nabízíme Vám, a především Vašim dětem seriál šachových turnajů. Hlavním cílem je dát dětem 

možnost vyzkoušet si své šachové umění a pomocí městské ligy je vhodně motivovat ke zvyšování 

šachové výkonnosti. 

Každý, kdo již hrál Městskou ligu mládeže má své ”Oddílové ELO”, tj. osobní ohodnocení 

výkonnosti šachisty. Nemusíte se obávat, pokud dítě ještě ELO nemá, hned po prvním sehraném 

turnaji mu ho vypočteme. Na základě výše ELO jsme děti rozdělili do několika šachových lig. Do 

které patří Vaše dítě, to zjistíte ve SVČ Klíč na velké nástěnce u Šachových kluboven. 

     Jakým systémem se bude hrát? „ML“ se bude konat pravidelně, co čtrnáct dní v pátek od 15.30 

do 18.00 hod. Cena jednoho turnaje bude 30,-Kč nebo zvýhodněná cena na všechny kola dopředu 

350,-Kč. Městská liga má 18 kol. 

Hráči budou rozděleni do skupin po čtyřech, šesti a osmi hráčích, kde se střetne každý s každým. Po 

skončení se každému vypočte nové aktuální ELO a podle jeho výše bude zařazen do jedné z lig ”od 

Extraligy až např. po 10. ligu”.    

Děti tedy budou po každém turnaji postupovat, ale možná i sestupovat do různých lig, a to, jak 

doufáme, bude pro mnohé z nich velká motivace. 

Výhodou tohoto typu turnajů bude, že se mezi sebou budou utkávat hráči výkonnostně si velmi 

blízcí a tím odpadnou někdy nerovné boje silnějších se slabšími. Budeme rádi, zúčastní-li se děti co 

nejvíce turnajů, ale není podmínkou sehrát všechny turnaje. 
 

 

” Městská liga mládeže v šachu“ 
www.chessfm.cz 

 
 

Termín:  11. 9., (25. 9., 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3.,  

  26. 3., 16. 4., 30. 4., 14. 5., 4. 6., 18. 6.) 

 

Místo:   SVČ KLÍČ Frýdek-Místek, ul. Pionýrů 767, budova A 

 

Garant:   Karel Pliska / tel. 604 377 977 

Prezence:   15.00 - 15.25  

Zahájení:   15.30  

Ukončení:   18.00 - 18.15  

 

Vklad:                        30 Kč za jednotlivá kola, zvýhodněná platba za všechna kola ML na celou 

sezónu 2020/2021 v ceně 350 Kč, (není podmínka se všech kol účastnit) 

 

Systém:   uzavřené skupiny po 4-6-8 hráčích, každý s každým, 2 x 15 minut (2   x 30  

minut) na partii Extraliga až 4. liga je určena především hráčům 

registrovaným v ŠSČR, výsledky se posílají na zápočet rapid ELO  

 

Ceny:   sladkosti a Frymíkovy žetony 

 

Nezapomenout:  prvních 30 hráčů na žebříčku ML si donese psací potřeby!  

 

Výsledky:   všechna kola a oddílové ELO najdete na: www.chessfm.cz  

 

   Na Vaši účast se těší trenéři 
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