
Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství Moravy a Slezska kategorie 

H10, H12, H14, H16 a dívek na rok 2018 

 

Termín:  27. 10. – 1. 11. 2018 

 

Dotace ŠSČR: 25 000 Kč 

 

Pořadatel:  SK Slavia Orlová, z.s. - Oddíl šachu 

 

Ředitel turnaje: Jiří Novák 

735 41 Petřvald, Družstevní 681 

tel: 608 83 00 41 

e-mail: jiri.novak@sachyorlova.cz 

 

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, 788 11 Kouty nad Desnou, ubytovací kapacita 

minimálně 550 účastníků, tři velké sály pro 400 hráčů, rozborové 

salonky. 

Dostupnost jak autobusem, tak vlakem. Zastávky přímo pod hotelem. 

Pro auta parkoviště u hotelu. 

 

Pobytové náklady uhradíme minimálně 4 trenérům a 3 rozhodčím. Odměny budou vyplaceny 

dle příslušných směrnic. 

Partiáře a šachový materiál bude zajištěn pro všechny účastníky, včetně 20 kusů digitálních 

šachovnic s přenosem na internet. 

Účast možná pro všechny děti, které splňuji dané podmínky ŠSČR a věk jednotlivých 

kategorií. Ubytování a stravu zajistíme všem hráčům a doprovodům, kteří o to požádají 

v daném termínu. 

 

Tempo hry: 90 minut na partii + 30 sekund/tah pro každého hráče 

 

Systém: švýcarský systém na 9 kol, řízeno programem Swiss-Manager, zápočet na 

LOK, v případě nadpoloviční většiny hráčů s FIDE ELO v kategoriích U16, 

U14 a U12 budou tyto kategorie započteny na FRL. 

 

Startovní listiny budou před turnajem zveřejněny na webech svazu a pořadatele. Jednotlivé 

výsledky budou po každém kole aktualizované a bude probíhat on-line přenos na dvaceti 

šachovnicích. Rovněž zde bude rozlosování jednotlivých kol. V budově budou všechny 

výsledky k dispozici na vývěskách a nástěnkách. 

 

Ze všech mistrovských turnajů bude zpracováván partiový materiál - 50 % partií, který bude 

k dispozici na webu pořadatele www.sachyorlova.cz a stránkách MKŠS. 

 

Do 7 dnů budou zpracované výsledky celého mistrovství a zaslány na zápočet turnaje 

na ELO. Bude zpracována závěrečná zpráva trenérů, rozhodčích a pořadatelů a zaslána 

předsedovi komise mládeže. 

 

Startovné: všichni účastnící platí 700 Kč startovné. Přímí účastníci MČR a přeborníci KP 

(musí být označeni předsedy KM krajů) mají slevu 250 Kč. Hráči uvedení na listině talentů 

ČR startovné neplatí. 

http://www.sachyorlova.cz/


Časový harmonogram: 
Pátek    26.10.  od 18:00 do 21:00 presence, ubytování 

Sobota  27.10.  od 09:00 do 13:30 presence, ubytování 

    od 14:30 do 14:45 slavnostní zahájení 

    od 15:00 do 19:00 1. kolo 

Neděle  28.10.  od 09:00 do 13:00 2. kolo 

    od 15:00 do 19:00 3. kolo 

Pondělí 29.10  od 09:00 do 13:00 4. kolo 

    od 15:00 do 19:00 5. kolo 

Úterý    30.10.  od 09:00 do 13:00 6. kolo 

    od 15:00 do 19:00 7. kolo 

Středa   31.10.  od 09:00 do 13:00 8. kolo 

    od 15:00 do 19:00 bleskový turnaj jednotlivců 

Čtvrtek            1.11.  od 09:00 do 13:00 9. kolo 

od 14:00 do 15:00 slavnostní zakončení 

 

Ubytování a strava: 
Pokoje jsou dvou a třílůžkové a mají vlastní koupelnu a WC. Dále jsou k dispozici 

dvoupokoje, které mají vlastní koupelnu a WC.  Počet lůžek na dvoupokojích: 2 + 2 či 2 + 3, 

ev. 2 + 4. Dále jsou pokoje bez WC 

 

       Dolní budova (luxusnější) 
350 Kč /noc/ lůžko při pobytu 5 a více dní. 

Při pobytu 4 a méně dní 450Kč  

Apartmán  460Kč/na osobu 5 dní a více 

 

Horní budova 
Pokoje bez WC 220 Kč /noc/ lůžko při pobytu 5 a více dní. 

Pokoje standart 260 Kč /noc/ lůžko při pobytu 5 a více dní. 

Pokoje nadstandart 310Kč noc/lůžko při pobytu 5a více dni 

Při pobytu 4 a méně dní 450 Kč /noc/ lůžko  

 

Cena při požadavku 1 osoby ve 2 lůžkovém pokoji = 500 Kč / noc. 

 

Strava: v hotelové restauraci a jídelně v místě konaní. Je možno objednat jednotlivá jídla  

Snídaně – 60 Kč, oběd – 95 Kč, večeře 80 Kč. Celkem 235 Kč plná penze. 

V hotelové restauraci bude zajištěna obsluha po celou dobu soutěže. 

Celkové náklady stravy a ubytování v základní sazbě jsou 455 Kč na jednotlivce a den. 

 

Cenový fond:  1 – 3 místo v každé kategorii obdrží pohár, medaili a diplom 

Dále bude odměněn nejmladší účastník a účastnice mistrovství. 

 

Součastně bude uspořádán FIDE OPEN - turnaj pro doprovody a ostatní hráče. 

Proběhne bleskový turnaj pro účastníky mistrovství a ostatní zájemce. 

 

Reference: 
Šachový oddíl SK Slavia Orlová 14 let pořádá Mezinárodní šachový festival OPEN Orlová, 

pořádal Československou extraligu žen, posledních 6 ročníků MMaS mládeže, finále 

Extraligy mládeže 2013/14 a každý rok pořádá řadu turnajů pro mládež v rámci KP a Ligy 

měst. 

 

Za pořadatele předseda oddílu  

Jiří Novák 


