KTCM TJ Město Albrechtice spolu se šachovým oddílem TJ Lokomotiva Krnov pořádá z pověření
Šachového svazu České republiky

Mistrovství České republiky družstev mladších žáků
2017 v šachu
Termín a místo konání: 16. - 18. 6. 2017, Krnov - budova Střediska volného času (SVČ Krnov),
Dobrovského 281/16, Krnov. Objekt je umístěn uprostřed velké oplocené parkové zahrady o ploše cca 20000
m2 s možností trávení volného času v přírodě mezi jednotlivými koly turnaje.
http://www.svckrnov.cz/
http://pavelkarmelita.blog.cz/1005/strelecky-dum-bauer-by-mel-radost
Patroni MČR:
Mikroregion Krnovsko, Městský úřad Město Albrechtice, Městský úřad Krnov, Moravskoslezský kraj,
regionální sdružení ČUS Bruntál, Moravskoslezský krajský šachový svaz, senátor MUDr. Ladislav Václavec,
Kofola a.s. (zajišťuje pitný režim po celou dobu herní části turnaje), Garko – výroba sportovních pohárů a cen,
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Kontakty na organizační pracovníky turnaje:
Ředitel turnaje:
Ing. Karel Handlíř,
tel.: 737 241 041, email: khandlir@seznam.cz
Hlavní pořadatel:
Ing. Pavel Čech,
tel.: 608 770 669, email: sachykrnov@seznam.cz
Hlavní rozhodčí:
Ing. Karel Záleský (1),
tel.: 603 716 667, email: k.zalesky@email.cz
Rozhodčí:
Jiří Novák (FA), Richard Kudla (FA), Martin Sieber (FA), Marek Nábělek (2)

Časový harmonogram:
Pátek 16.6.2017

13:00 – 15:00
15:30 – 17:00
17:00 – 18:20
18:00 – 19:15
20:00 – 21:00

prezence (v budově SVČ Krnov) a ubytování
1. kolo
2. kolo
večeře
slavnostní zahájení v Koncertní síni U svatého Ducha

Sobota 17.6.2017

06:45 – 08:15
08:30 – 09:50
09:55 – 11:15
11:20 – 12:40
12:00 – 13:30
14:00 – 16:45
17:00 – 18:20
18:25 – 19:45
19:00 – 20:30

snídaně
3. kolo
4. kolo
5. kolo
oběd
doprovodný program
6. kolo
7. kolo
večeře

Neděle 18.6.2017

06:45 – 08:15
08:30 – 09:50
09:55 – 11:15
11:00 – 12:15
12:30 – 13:00
do 14:00

snídaně
8. kolo
9. kolo
oběd
zakončení
vyklizení pokojů
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Přihlášky:
Zašlete na vyplněném formuláři přihlášky na e-mail sachykrnov@seznam.cz a v kopii řídícímu orgánu
soutěže (pověřenou osobou KM ŠSČR je Jiří Kalužný, tel.: 602 465 721, email: jiri.kaluzny@seznam.cz) a to
nejpozději do 25.5.2017.
Startovné:
500,- Kč/družstvo
Úhrady:
Na základě zaslané přihlášky bude přihlášeným zaslána obratem zálohová faktura. Úhradu zálohové faktury
zašlete na účet č. 266034507 / 0300 a to do 2.6.2017. Zajištěno bude jen řádně objednané a uhrazené
ubytování a strava. Družstvům přihlášeným po termínu negarantuje pořadatel zajištění ubytování a stravy.
Faktura – daňový doklad bude družstvům vystavena v průběhu turnaje.

Odhlášky:
Objednanou stravu je možné bezplatně odhlásit jen do 10.6.2017. Po tomto termínu je možné stravu odhlásit
avšak storno poplatek = 75% uhrazené částky. Ubytování objednané prostřednictvím pořadatele je možné
odhlásit avšak storno poplatek = 100% uhrazené částky.

Právo účasti:
Šestičlenná družstva splňující kritérium postupu.

Složení družstva:
Ke každému zápasu musí nastoupit:
 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1.1.2005 a mladší.
 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1.1.2008 a mladší.
 1 dívka narozena 1.1 2005 a mladší.
 Nelze sloučit dívku a mladšího žáka na jednu šachovnici.
 V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč.
 Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky.
 Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší
než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby nebylo o více než 300
bodů vyšší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním.
 Každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný doprovod starší 18 let, který za své
hráče plně zodpovídá.
Systém a tempo hry:
Švýcarský systém pro družstva na 9 kol s tempem hry 2 x 25 minut + 10 sekund na tah. Turnaj bude řízen
poslední verzí programu Swiss-Manager. Hraje se podle pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel ŠSČR pro
rapid a bleskový šach a podle Soutěžního řádu ŠSČR. Nepřípustný tah se trestá přidáním 2 minut soupeři a
partie bude prohlášena za prohranou až po dokončení třetího nepřípustného tahu. Na 18 šachovnicích bude
zajištěn on-line přenos. Soutěž bude započítána na národní rapid LOK.
Pořadí:
Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu).
Pomocná hodnocení:
1) Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint)
2) Počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre])
3) Střední Buchholz z partiových bodů
4) Buchholz z partiových bodů
5) Los
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Soupisky:
Předběžné podoby soupisek zašlete současně s přihláškou do 25. 5. 2017. Definitivní soupisky (vč.
souhlasu mateřského oddílu s hostováním) pak zašlete do 14. 6. 2017 elektronicky na e-mail ředitele
turnaje.
Soupiska bude obsahovat:
a) Označení soutěže
b) Přesný název družstva uvedený na přihlášce
c) Jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva
d) U všech hráčů musí být uvedeno jméno, příjmení, ročník narození a ev. č. LOK.
e) Soupiska smí obsahovat maximálně 10 hráčů. Počet hostů na soupisce je max. 5.
f) Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy a hosté.
g) U hostů je nutný souhlas mateřského oddílu s hostováním.
Ceny v turnaji:
Prvních 6 družstev obdrží poháry a medaile.
Všechna družstva dostanou Pamětní listy s fotografií jednotlivých družstev.
Každý účastník turnaje dostane perníkovou medaili na krk s šachovým motivem a další drobné dárky.
Vstup do hracího sálu: hráči, kapitáni družstev, rozhodčí, osoby a zástupci médií s povolením pořadatele

Ubytování:
Prostřednictvím pořadatele je možno se ubytovat za jednotnou cenu 235 Kč/osobu/den v internátech:
1. Střední školy automobilní, Opavská 49, Krnov (180 míst) – cca 300 m od hracích prostor
2. Střední pedagogické školy, Hlubčická 145/2, Krnov (55 míst) – cca 780 m od hracích prostor
3. Střední školy průmyslové, Soukenická 137/27, Krnov ( 30 míst) – cca 550 m od hracích prostor
Standardem jsou třílůžkové pokoje s umyvadlem. Hygienické zařízení WC a umývárny na chodbě, zvlášť
muži a ženy. Pořadatel bude rozdělení ubytování provádět v pořadí internátů 1. > 2. > 3. do naplnění
kapacity.
Ubytování vyššího standardu je možno si zajistit individuálně v hotelích a penzionech v Krnově a okolí např.:
Hotel Cvilín
http://www.cvilin.cz/
od 825 Kč/osobu a den
Hotel Steiger
http://www.hotelsteiger.cz/cs/hotel/o-hotelu od 850 Kč/osobu a den
Larischova vila
http://www.larischova-vila.cz/
od 700 Kč/osobu a den
Penzion Hermes
http://www.penzionhermes.cz/
od 750 Kč/osobu a den
Penzion Koliba
http://www.koliba-krnov.cz/
od 425 Kč/osobu a den
Penzion Šelenburk http://www.penzionselenburk.cz/
od 500 Kč/osobu a den

Stravování:
Stravování bude zajištěno v cenách za snídani 25 Kč, oběd 65 Kč a večeři 55 Kč v prostorách jídelny
Střední školy automobilní, Opavská 49, Krnov. Jídelna se nachází cca 300 m od hracích prostor.
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Doprovodný program:
Pátek
Slavnostní zahájení MČR proběhne v pátek večer v historické Koncertní síni U svatého Ducha v centru
města, kde bude krátký kulturní program zahájen státní hymnou v podání dětského sboru. Družstva zde
budou představena a dětským účastníkům turnaje zde budou předány malé dárky.

Sobota
Hrací místnost se nachází na úpatí lesoparku Cvilín, kam lze během několikaminutové procházky dojít a na
kterém se nachází jedny z mnoha turistických cílů Krnova: poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné,
kamenná rozhledna Cvilín, zřícenina gotického hradu Šelenburk a další překvapení. Ideální místo pro
strávení několika hodin v krásné přírodě.
10 minut chůze od hrací místnosti se nachází centrum města s novorenesanční radnicí s možností výstupu
na vyhlídkovou věž, zámkem, synagogou, spoustou výstavných továrních budov pamatujících zašlou slávu
zdejšího textilního průmyslu. Řada památek je přístupná veřejnosti.

V zahradě SVČ budou po celou dobu turnaje připraveny aktivity zejména pro ty, co partii odehrají rychle a do
dalšího kola je daleko. V zahradě je rovněž dětské dopravní hřiště. Dětem budou k dispozici zdarma
koloběžky, kola a autíčka.
Tyto propozice jsou současně rozpisem soutěže ve smyslu platného SŘ a nabývají účinnosti dnem
2. května 2017.

další informace budou průběžně zveřejňovány zde:
www.sachykrnov.cz
www.facebook.cz/sachykrnov
http://www.chess.cz/www/mladez/souteze/druzstva/mcr_drml.html
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