
ŠK Spartak Ustí n.L., www.sachyusti.cz, IČO 44554222  

Přihláška na MČR v bleskovém a rapid šachu družstev 2018. 

Vážení členové STK ŠSČR, 

dovolte mi, abychom Vás požádali o pořadatelství MČR družstev v rapid a 

bleskovém šachu. 

Pozvali bychom týmy do nádherných prostor hotelu Panorama v lázeňském 

městě Teplice, odkaz  http://hotelpanoramateplice.cz/  , fotogalerie: 

http://hotelpanoramateplice.cz/fotogalerie 

Objekt jsme odzkoušeli při třech lednových krajských kempech  v letech 2016-

2018. Majitelé velmi vstřícní, strava skvělá. Hotel je mekkou judistů (s vlastní  

judo – tělocvičnou) a majitelé rádi nabízejí i jiným sportům.. 

 Po zvážení situace jsme se rozhodli navrhnout v sobotu odpoledne bleskové 

mistrovství (dojezd vzdálenějších) a v neděli MČR rapid. Tedy termín prohodit 

15.9. blesk a 16.9. rapid.  

 Nocleh se snídaní švédskými stoly (idelání buňka pro naši akci na tým se 

soc.zař. a sprchou) 2+2, 2+3 nebo 3+3 ………………………………………….575 Kč/os. 

‘‘Lepší‘‘ nocleh se snídaní šv.stoly na dvojlůžkovém pokoji se soc.z. a sprchou 

…..650 Kč/os noc. 

Možný výběr, kapacita mnohonásobně převyšuje předpoklad požadovaného. 

Večeře …z jídelního lístku od 95 Kč výše (na místě, bez předchozí objednávky) 

Obědy …z jídelního lístku od 95 Kč výše (na místě, bez předchozí objednávky) 

40 on-line (o 32 požádáme svaz) s uložením pgn. 

 I ostatní materiál zajistí pořadatel.    

 

Níže plnění podmínek konkursu, shodně MČR rapid i blesk (zažluceně odpovědi) 

 

http://www.sachyusti.cz/
http://hotelpanoramateplice.cz/


Dotace ŠSČR pořadateli: Do výše 20.000 Kč. Dotace podléhá vyúčtování, 

přičemž do zúčtování je pořadatel oprávněn zahrnout náklady na zajištění 

hracích prostor, pobytové náklady a odměnu rozhodčím (dle Ekonomické 

směrnice ŠSČR), náklady na zajištění online přenosu, finanční cenový fond MČR 

a poplatek za zápočet na FRL-blesk. Nevyužitá část zúčtovatelné složky bude 

vrácena ŠSČR. 

Celá dotace 20.000 Kč bude použita na cenový fond. Rozdělení při schvalování 

propozic budeme konzultovat s STK ŠSČR. Předpokládáme dle 2016, 2017. 

Ostatní požadované v režii pořadatele. I materiál (nejen on-line) zajišťuje 

pořadatel. 

a) Reprezentativní hrací místnost (hráči musí mít dostatečný prostor ke hře, 

místnost pro analýzu a oddech)  

Kongresový sál, střední sál a salonek. Pro 48 týmů (tolik bylo nejvíce 

v posledních letech) V případě více přihlášek v termínu další prostory hotelu.  

Část jídelny, stoly před recepcí pro rozbory, pro relax. 

Fitcentrum hotelu v režii pořadatele. 

b) Samostatný cenový fond pro družstva splňující podmínky MČR. 

20.000 Kč, díle (určitě budou nějaké, výše odvislá od sehnání peněz) věcné ceny 

za šachovnice nebo umístění týmu, losované ceny, aby byla motivace zůstat na 

zakončení. 

 c) Úhradu pobytových nákladů (ubytování + plná penze) 3 rozhodčím 

delegovaným KR ŠSČR (pořadatel může dát návrh na rozhodčí) a odměny dle 

Ekonomické směrnice ŠSČR. 

Ano, navrhuji: hlavní rozhodčí Josef Lácha (oba dny),  Danouš Pletánek (jen 

rapid), další rozhodčí navrhneme s návrhem propozic. Po případném přidělení 

bychom museli s nimi projednat. Vše uhradíme. 

 d) Nejpozději měsíc před akcí ji přihlásit na zápočet na FRL-blesk zasláním 

zpracovateli ELO e-mailem vyplněná FIDE report. 

Ano, samozřejmost. 



 e) Nejpozději týden před akcí vytvořit úvodní zprávu pro web ŠSČR s 

informacemi o účastnících, místě konání a dalších zajímavostech o turnaji a 

umístit turnaj na Chess-results. 

Ano, i dříve, ve vlastním zájmu pořadatele. 

 f) Propagaci turnaje publikováním informací ve sdělovacích prostředcích (ČTK, 

TV, rozhlas, tisk, internet) s denním zasíláním tiskových zpráv. g) Propagaci 

sponzorů ŠSČR a sponzorů MČR. 

Na propagaci si dáme hodně záležet, hned jak případně obdržíme pořadatelství. 

 h) Ihned po skončení turnaje zajistit zaslání výsledkové listiny sekretariátu ŠSČR 

a předsedovi STK ŠSČR. Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a 

příjmení, rok narození a oddílovou příslušnost hráčů. 

Ano, samozřejmost. 

i) Nejpozději den po skončení turnaje zaslat krátký článek o akci ke 

zveřejnění na webu ŠSČR. 

 

Určitě, nejen tam 

f) Propagaci turnaje publikováním informací ve sdělovacích prostředcích (ČTK, 

TV, rozhlas, tisk, internet) s denním zasíláním tiskových zpráv. 

Ano, maximální 

 g) Propagaci sponzorů ŠSČR a sponzorů MČR. 

Co a jak bude požadovat svazm splníme. 

 

 h) Ihned po skončení turnaje zajistit zaslání výsledkové listiny sekretariátu ŠSČR 

a předsedovi STK ŠSČR. Výsledková listina musí mj. obsahovat přesná jména a 

příjmení, rok narození a oddílovou příslušnost hráčů. 

Samozřejmost. 

i) Nejpozději den po skončení turnaje zaslat krátký článek o akci ke 

zveřejnění na webu ŠSČR. 

Ano 



 j) Do 3 dnů po skončení turnaje zaslání zpracovateli ELO a sekretariátu ŠSČR 

výsledky pro zápočet na FRL-blesk. 

Dříve 

 k) Nejpozději do 14 dnů po akci ve spolupráci s rozhodčím vytvořit závěrečnou 

zprávu a tu odeslat na sekretariát ŠSČR a předsedovi STK.  

Dříve 

 Náležitosti přihlášky: 

 a) Pořadatel, ředitel turnaje. 

ŠK Spartak Ústí n.L. 

Pavel Chrz 

b) Návrh rozhodčích (nepovinné).  

navrhuji: hlavní rozhodčí Josef Lácha (oba dny),  Danouš Pletánek (jen rapid), 

další rozhodčí navrhneme s návrhem propozic. Po případném přidělení bychom 

museli s nimi projednat. 

c) Požadavek na výši dotace od ŠSČR. 

20.000 Kč 

d) Návrh celkové výše cenového fondu (finanční a hodnoty věcných cen). 

20.000 Kč finanční (rozdělení bude konzultováno s STK). Dále věcné   (určitě 

budou nějaké, výše odvislá od sehnání peněz) věcné ceny za šachovnice nebo 

umístění týmu, losované ceny, aby byla motivace zůstat na zakončení 

 e) Co nejpřesněji a nejpodrobněji: Místo, objekt, hrací prostory (eventuálně 

odkazy na foto na webových stránkách), možnosti stravování a ubytování 

(rozepsat jaké),  

Hotel Panorama v lázeňském městě Teplice. http://hotelpanoramateplice.cz/ 

2 sály a salonek. 

V místě hotelu strava, ubytování a v režii pořadatele sport (fitcentrum). 

http://hotelpanoramateplice.cz/


Nocleh se snídaní švédskými stoly (ideální buňka pro naši akci na tým se 

soc.zař. a sprchou) 2+2, 2+3 nebo 3+3 ………………………………………….575 Kč/os. 

‘‘Lepší‘‘ nocleh se snídaní šv.stoly na dvojlůžkovém pokoji se soc.z. a sprchou 

…..650 Kč/os noc. 

Možný výběr, kapacita mnohonásobně převyšuje předpoklad požadovaného. 

Večeře …z jídelního lístku od 95 Kč výše (na místě, bez předchozí objednávky) 

Obědy …z jídelního lístku od 95 Kč výše (na místě večer/ráno, bez předchozí 

objednávky) 

 

f) Zajištění mediální propagace akce, včetně počtu partií přenášených on-line.  

40 partií, tj. 1.-10. stůl, pokud půjčí svaz 32 ele. šachovnic. Partie ke stažení, 

uložíme v pgn. Obsluha zkušený Milan Maščák (viz Teplice Open) 

g) Další, různé, možno návrh propozic. Při vyhodnocení konkurzu bude STK dbát 

zejména na způsob a možnosti prezentace vrcholné akce vůči veřejnosti, 

sponzorům, partnerům atd., dále na kvalitu hracího sálu, u finančních 

prostředků k návrhu cenového fondu a výši požadované dotace. 

Zajistíme propagaci, prezentaci akci nejen v šachových mediích (samozřejmost), 

ale i nešachových. 

Fotogalerie: http://hotelpanoramateplice.cz/fotogalerie 

 

Propozice: 

Budou podobné loňským rozdělení na rapid a blesk. Náležitosti nezmínění výše: 

15 kol MČR blesk 3 min +2 sec/tah.  Sobota 15.9. 

8 kol MČR rapid 15 min + 5 sec.  Neděle 16.9. 

Čas/tempo doporučuji (v rozsahu pravidel konkursu), jeli jiný názor STK - 9kol 

stejným tempem nebo 7 kol 20 min + 5 sec. – podřídíme se.  Jen že u 8 kol 

odkazuji na sudý počet šachovnic, kdyby 5:3 barvy. A také, že 7 kol by mohlo 

http://hotelpanoramateplice.cz/fotogalerie


být málo pro spravedlivé rozdělení medailí, 9 zase v neděli, aby se nekončilo 

později než v 17.h. 

Vklad: 550 Kč do řádného termínu 3.9. 

Vklad 750 Kč dohlášky do 10.9.  (do vyčerpání kapacity).  

Z časového plánu: 

sobota 

10-12:30  prezence, relax ve fitku hotelu, ubytování (kdo požádal) 

13:00 zahájení 

13:30 – 18:00 MČR blesk (s půlhodinovou pauzou po 9.kole) 

18:30 – 19:00  Zakončení 

Poté večeře (z jídelního lístku), fitcentrum, volná zábava, prezence MČR rapid. 

Neděle: 

7:35-8:45  prezence, relax ve fitku, snídaně ubytovaných   

9:00           zahájení MČR rapid  

9:15 – 16:15   MČR rapid (přestávka na oběd v místě) 

16:30-17:00 vyhodnocení. 

Materiál nevozte, zajistí pořadatel, 40 on-line a i další materiál. 

 

   Děkujeme za posouzení, 

případné  dotazy na ředitele turnaje Pavel Chrz, 602 13 99 98 


