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Z pověření STK ŠSČR a za podpory městysu Kovářská 

pořádá 

Tělovýchovná jednota Neratovice 

Mistrovství ČR D18/D20 a Polofinále Mistrovství ČR H18/H20  

Řídicí orgán: STK ŠSČR 

Ředitel soutěže: Roman Burda, 608 965 932, roman.burda@quick.cz 

Asistent ředitele: Michal Mach, 732 636 825, machmichal@seznam.cz 

Rozhodčí: dle delegace KR ŠSČR (Josef Lácha/FA???, Roman Burda/R2, Michal Mach/R3) 

Trenér: Petr Pisk (IM) 

Termín: 10. - 17. 11. 2018 

Místo: Hotel Central, Dukelská 63, Kovářská 431 86, http://centralhotel.cz 

Kategorie: D18, H18 - hráčky a hráči narození v roce 2001 a mladší, 

D20, H20 - hráčky a hráči narození v roce 1999 a mladší. 

Právo účasti:  Viz rozpis MČR D18 a D20 a rozpis polofinále MČR H18 a H20 na internetových 

stránkách ŠSČR v sekci Soutěže v ČR. 

Systém hry: Švýcarský systém na 9 kol, se zápočtem na FRL a LOK, 

90 min/40 tahů + 15 minut do konce + 30 s na tah od počátku, 

2 turnaje, tj. „MČR kategorií D18+D20“ a „Polofinále MČR kategorií H18+H20“. 

Kritéria hodnocení: Viz článek 5.2.3 Soutěžního řádu ŠSČR. 

Postupy: Z finále D20 a D18 první dvě hráčky na MS či ME. 

Z polofinále H20 a H18 na MČR juniorů první tři z každé kategorie. 

Vklad: D18, D20 vklad 500,- Kč, přímo postupující a krajské přebornice 0,- Kč. 

H18, H20 vklad 600,- Kč, přímo postupující a krajští přeborníci 400,- Kč. 

Ceny: Poháry pro medailová umístění. 

Za 1. místo 2000,- Kč, za 2. místo 1.500,- Kč a za 3. místo 1.000,- Kč, 

za 4. místo 750,- Kč, 5. místo 500,- Kč. 

Mistryně ČR D20 a D18 navíc každá obdrží 1.500,- Kč. 

Vítězové kategorií H20 a H18 navíc každý obdrží 1.000,- Kč. 
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(Prémie se nesčítá, v případě vítězství juniorky kat. D18 nebo juniora kat. H18 

přechází prémie na další/dalšího v pořadí) 

Věcné ceny do 10. místa v každém turnaji. 

Přihlášky: do 20.10. 2018 na adresu machmichal@seznam.cz + kopie na 

roman.burda@quick.cz  Později přihlášení hradí příplatek 100,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

Pobytové náklady:   3.430,- Kč za pobyt/plná penze (3-4 lůžkové pokoje) 

 3.780,-Kč  za pobyt/plná penze (2 lůžkové pokoje) 

 4.830,-Kč  za pobyt/plná penze (1 lůžkové pokoje, velmi omezený počet!!!) 

 K balíčkům možnost přiobjednání:   

- sobotní oběd 80,- Kč  

- nocleh se snídaní z pátku 330/380/530,-Kč dle typu ubytování 

- páteční večeře 80,-Kč 

  

 530,- Kč za noc/plná penze při kratším pobytu (3-4 lůžkové pokoje). 

  580,- Kč za noc/plná penze při kratším pobytu (2 lůžkové pokoje). 

 Ke kratším pobytům s plnou penzí lze doobjednat: 

  - sobotní oběd 80,- Kč  

- nocleh se snídaní z pátku 370/420,-Kč dle typu ubytování 

 - páteční večeře 80,-Kč 

 2.310,- Kč za pobyt se snídaní (3-4 lůžkové pokoje) 

 2.660,-Kč za pobyt se snídaní (2 lůžkové pokoje) 

 3.710,-Kč za pobyt se snídaní (1 lůžkové pokoje) 

 370,-Kč za noc se snídaní při kratším pobytu (3-4 lůžkové pokoje). 

mailto:machmichal@seznam.cz
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 420,-Kč za noc se snídaní při kratším pobytu (2 lůžkové pokoje). 

 K pobytům bez plné penze lze doobjednat jednotlivě obědy a večeře 

 za 120.-Kč/porce 

  Přímo postupující juniorky a krajské přebornice ubytování nehradí, uhradí pouze 

doplatek za plnou penzi (220Kč/den) nebo jednotlivě objednaná jídla (snídaně 60Kč, 

oběd 120Kč, večeře 120Kč)  

  Snídaně jsou součástí ubytování a nelze objednat samostatně. 

  Snídaně, obědy a večeře zajištěny formou omezeného bufetu. Samoobslužný, 

minimální výběr ze tří jídel.   

  Vše zajištěno v jedné budově. 1-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením a 

televizí. 

 Při vyčerpání ubytovací kapacity nabídne pořadatel možnost cenově srovnatelného 

ubytování v okolních penzionech (do 500m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejňování výsledků:  

 V hracích místnostech budou vyvěšovány startovní listiny, nasazení kol, výsledky     

a průběžné pořadí po každém kole. Po každém hracím dni bude vyhotoven bulletin. 

Vše bude rovněž zveřejňováno na webových stránkách pořadatele: 

http://www.sachy-neratovice.cz/junior2017/index.html 

On-line: 12 partií na http://www.sachy-neratovice.cz/junior2017/index.html 

 

Doprovodný program a další vyžití: 

http://www.sachy-neratovice.cz/junior2017/index.html
http://www.sachy-neratovice.cz/junior2017/index.html
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– Turnaj pro trenéry, rodiče a příchozí, bude v případě zájmu hrán souběžně s tempem 

i časem juniorů. Vklad 250,- Kč, finanční i věcné ceny. Hrací místnost v hotelu nebo při 

větším zájmu ve vedlejší budově obecního úřadu. 

– Sauna pro ubytované v ceně pobytu. 

– V veřejných prostorách dostupná wifi, pokoje pokryty z 80%    

– Turnaj v kuželkách.       

– Turnaj v bleskovém šachu. 

Prezence: Registraci lze provést i telefonicky na č.732 636 825  

Časový plán:  sobota 10. 11. neděle 11. 11.                            

13.00 - 15.45 prezence 07:30 - 09:00

 snídaně 

13:00 - 14:30 oběd navíc  12:30 - 13:30

 oběd 

16:00 - 21:00 1. kolo 14:30  

slavnostní uvítání hráčů 

19:00 - 21:00 večeře 15.00 - 20.00

 2. kolo  

  19.00 - 20.30

 večeře 

pondělí 12. 11.  úterý 13. 11.                                

07:30 -  09:00 snídaně 07:30 - 08:30

 snídaně 

12:30 – 13:30 oběd 08:30 - 13:30

 4. kolo  

14:30 -  19:30 3. kolo 13:00 - 14:00

 oběd  

18:30 -  20:00 večeře 15:00 - 20:00

 5. kolo 

  19:00 - 20:30

 večeře           středa 14. 11.                                                

čtvrtek 15. 11.                              

07:30 - 09:00 snídaně 07:30 - 09:00

 snídaně 

12:30 - 13:30 oběd 12:30 - 13:30

 oběd 
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14:30 - 19:30 6. kolo 14:30 - 19:30

 7. kolo 

18:30 - 20:00 večeře        18:30 - 20:00

 večeře            pátek 16. 11.   

        sobota 17.11.                               

07:30 - 09:00 snídaně        07:30 - 08:30

 snídaně  

12:30 - 13:30 oběd        08.30 - 13.30

 9. kolo  

14:30 - 19:30 8. kolo         12.30 - 14.00

 oběd  

18:30 - 20:00 večeře        14.00 - 

vyhlášení výsledků  

Doprovod: Hráči do 15 let věku se mohou zúčastnit jen se zletilým doprovodem. 

Za hráče 15 - 17 let zodpovídají rodiče (zákonní zástupci). 

Ve výjimečných případech lze domluvit dozor s ředitelem soutěže. 

 

Doprava: Lze využít veřejnou autobusovou dopravu z Kadaně a Klášterce nad Ohří 

 

Srdečně se těšíme na Vaši účast! 

Roman Burda a Michal Mach 

ředitel soutěže asistent ředitele 


