
Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek 

Revoluční 489/1, Vyškov 682 01 

 

 

 

 

 

Přihláška do druhého opakovaného konkurzu na pořadatele 

 

 

 

Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v rapid šachu 2018 

 

 

 
 

Zasíláme Vám přihlášku do konkurzu na pořadatele ,,Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 

v rapid šachu 2018“. Zároveň Vás žádáme o potvrzení došlé přihlášky. 

 

 

Na další spolupráci se těší za kolektiv pořadatelů 

 

         

                                                                    Rudolf Šperka 

předseda SK Vyškov, z.s. 

 

 

 

 

Vyřizuje: Radka Slepánková,  

e-mail: radka.slepankova@seznam.cz 

tel.: 730 900 559 

 

 

Ve Vyškově dne 8. 6. 2018 

 

 

Příloha: Přihláška  
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P ř i h l á š k a 
 

Do druhého opakovaného konkurzu na Mistrovství ČR juniorů a 

dorostenců v rapid šachu 2018 

 

Pořadatel: Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek ve spolupráci 

s MKS Vyškov                                  

Místo:   Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov – Velký sál 
   

Termín:   28.–29. září 2018 

 

Ředitel turnaje:                 Bc. Karel Hruška 

 

Hlavní rozhodčí:  Mgr. Miroslav Hurta - Fide Arbiter 

 

Pomocní rozhodčí:  Radka Slepánková a Stanislav Vémola - rozhodčí II. tř. 

 

Organizační pracovník:  Radka Slepánková 

Kontakt:    radka.slepankova@seznam.cz   mobil 730 900 559 

 

 

Hrací místnost: Besední dům, Jana Šoupala 4, Vyškov – Velký sál a přilehlé 

prostory. Vzdálenost od místa ubytování cca 1 km. Tyto 

prostory se osvědčily již při pořádání velkých akcí jako  

např. Vyškovská rošáda 2018 (107 účastníků) 
 

Startovné:   200,- Kč pro hráče, dívky 50 % sleva 

 

Ubytování: :  Hotel Dukla - cena za ubytování s polopenzí (snídaně a večeře) 

je 500,- Kč za osobu a noc (převážně dvojlůžkové a třílůžkové 

pokoje hotelového typu – 80 míst), WC, sprcha a Wi-Fi 

připojení přímo na pokoji. Parkování před hotelem zdarma.  
 

Hotel Atrium - ubytování luxusnějšího typu. Cena za ubytování 

se snídaní 640,- Kč za osobu a noc, nebo za osobu/dvě noci  

1 000,- Kč se snídaní. Parkování u hotelu a Wi-Fi připojení je 

samozřejmostí, rezervováno 60 míst. Zde pořadatel nezajišťuje 

pro účastníky turnaje večeře. 
 

Ubytování (polopenze) bude hrazeno účastníky mistrovství 

hotově na recepci hotelu. 

 

Obědy:  Pořadatelé zajistí obědy v restauraci Besední dům v částce 

100,- Kč (možnost výběru ze dvou druhů jídel). 

V případě přidělení mistrovství bude vydán s propozicemi 

jídelní lístek. 
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http://www.hotelatrium.eu/cs/cz-hotel/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=hotely ve Vyškově&utm_campaign=firmy.cz-13093822


 

Systém hry:  Jeden turnaj švýcarským systém na 9 kol dle pravidel FIDE pro 

rapid šach se zápočtem na FIDE rapid ELO a rapid LOK, součet 

výsledků jednotlivců je započítáván do soutěže čtyřčlenných 

klubových družstev. 

 

Hrací tempo:   2 x 20 min. + 5 s/tah na partii bez zápisu.  

 

Hodnocení:   Dodržíme dle vypsaného konkurzu. 

 

Právo účasti: Otevřený turnaj pro hráče a hráčky narozené v roce 1998 a 

mladší.  

 

Nástěnka a zveřejňování výsledků: 
- zajištěna nástěnka pro zveřejňování aktuálních výsledků včetně losování 

- výsledky budou ihned po každém kole zveřejňovány na webových stránkách mistrovství 

 

Ceny:    Cenový fond ve výši 7 500,- Kč.     

        - finanční a věcné ceny pro nejlepší 3 hráče v pořadí  

                                kategorii (H20, D20, H18, D18, H16, D16). 

                            - první tři v celkovém pořadí obdrží poháry, diplomy a medaile 

                              - poháry, diplomy a věcné ceny pro nejlepší družstva. 

 

Dotace:                          Plánujeme využít celou dotaci ŠSČR. Dotace bude přednostně 

                          využita na zajištění služeb rozhodčího a finančních cen. 

 

Dodržení podmínek:   Dodržíme všechny podmínky konkurzu (systém a tempo hry,         

                                        rozhodčí, přijetí všech oprávněných, zveřejnění výsledků…). 

 

Reference: 
1. Dobré spojení BUS, vlak, u dálnice D1. 

2. Zkušenosti celého organizačního týmu s pořádáním MČR. 

3. Zveřejnění startovní listiny jeden měsíc před termínem konání a její doplňování. 

 

 

 

 

Za Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek 

 

 

 

                                                                                                                  Rudolf Šperka 

                  předseda klubu 

          
 
 
 


