
Vážení hráči a šachoví přátelé,  
 
dovolte nám, abychom Vás srdečně přivítali na Mistrovství České republiky mládeže 2019. 
Budeme se snažit, aby vše probíhalo bez problémů, a budeme doufat, že si odvezete jen samé 
příjemné zážitky. 
Chtěli bychom Vám popřát příjemný pobyt v Koutech nad Desnou a Vašim svěřencům co 
nejvíce úspěchů za šachovnicí. V případě, že to na medaili stačit nebude, tak vězte, že i účast na 
této vrcholné republikové akci je pro většinu dětí velkým úspěchem. 
 
         Tým pořadatelů 
 
INFORMACE a POKYNY: 
 
Vedoucí výprav si zkontrolují na startovních listinách správnost údajů svých hráčů. 
Vedoucí výprav pak prezentují u ředitele turnaje všechny své svěřence a doprovody. 
Vedoucí obdrží obálku se stravovacími poukazy pro svoji výpravu. 
Na stravovacím poukazu má každý účastník označenou stravu, kterou si objednal. 
Vedoucí si zkontroluje kompletnost poukazů. 
Stravovací poukazy jsou nepřenosné. Stravovací poukaz nesmí nikdo ztratit. 
Pokud nemůže přijet vedoucí společně s výpravou, pověří odpovědnou osobu zastupováním. 
 

Obědy, večeře a standardní snídaně budou podávány v 2. podlaží v restauraci a v kongresovém 
sále. Bufetové snídaně budou podávány v 1. podlaží ve vinárně.  
 
Účetní doklady bude vydávat ředitel turnaje od čtvrtka do pátku. Účetní doklady musí 
korespondovat s Vašimi platbami a jsou vystaveny dle zálohových faktur, které Vám byly 
zaslány.  
 

V hracích sálech, kde jsou on-line, bude omezený přístup diváků (max. 15 minut po zahájení). 
Průběh partií můžete sledovat na on-linu. Zajistili jsme pro Vás 136 partií on-line šachovnic. 
Další sály mohou diváci průběžně navštěvovat, ale jen na rozumnou dobu. 
Žádný divák nesmí v hracím sále pobývat dlouhodobě.  
V hracím sále nesmí sedět žádný divák a ani hráč, který již dohrál. 
V hracím sále platí zákaz analyzování partií a hraní bleskovek. 
Diváci, kteří budou rušit či porušovat daná pravidla, budou ze sálů trvale vykázáni. 
Rodič, trenér či doprovod smí komunikovat s hráčem jen v nutných případech,  
a to pouze po předchozím souhlasu rozhodčího.  
Bulletin po jednotlivých kolech bude publikován na webu mistrovství. 
Informace budou průběžně publikovány na vývěskách. 
 

Doprovod není formální, ale za své hráče plně zodpovídá.  
Po 22. hodině je nutno dodržovat noční klid.  
V celé budově platí zákaz kouření. 
 

Slavnostní zakončení bude po dohrání posledních partií a zpracování výsledků. 
Pro nejlepší hráče jsme zajistili kvalitní cenový fond.  
Pro všechny hráče Mistrovství ČR jsme zajistili medaile z MČR. 
Základním předpokladem pro předání pohárů, medailí a cen je osobní účast na zakončení. 
 
 



 
STRAVOVÁNÍ 

         Snídaně Oběd Večeře 

Čt 7.3. není 12:00 - 13:45 17:00 - 19:00 

Pá 8.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 

So 9.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 

Ne 10.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 

Po 11.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:30 

Út 12.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 

St 13.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 

Čt 14.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:30 

Pá 15.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 19:00 

So 16.3. 7:00 - 9:00 11:30 - 14:00 17:00 - 18:00 

Ne 17.3. 7:30 - 8:30 není není 

 


