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VV ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele 

Mistrovství ČR mužů 2020  
 

Konkurzní přihlášky podávejte do 15. 7. 2019. 
MČR mužů 2020 (též jen „MČR“) bude uspořádáno jako uzavřený turnaj vyřazovacím systémem pro 
16 účastníků. 

1. Právo účasti: 
a) 1. – 3. z MČR mužů 2019 

b) 8 (krom add a) s nejvyšším ELO na FRL k 1. 1. 2020 

c) 3 nejvýše (krom add a+b) umístění v kvalifikačním turnaji 

d) vítěz MČR juniorů 2020 

e) 1 nominace KRÚ 

Právo účasti automaticky zaniká, pokud oprávněný svoji účast nepotvrdí závazným vyjádřením předse-
dovi STK ŠSČR a sekretariátu ŠSČR: 
dle písm. a) a b) do 21. ledna 2020 
dle písm. c) a d) do 7 dnů po skončení příslušného turnaje 
dle písm. e) do 3 dnů po sdělení nabídky. 

Kvalifikačním turnajem bude Open A v „Prague International Chess Festival“ (11. - 22. 2. 2020). Krajští 
přeborníci 2019 (případně náhradník 2. v pořadí KP) obdrží od ŠSČR příspěvek 5.000 Kč k účasti 
v kvalifikačním turnaji. 

V případě uvolnění místa (odřeknutí, resp. nepotvrzení účasti, některým z oprávněných) se náhradníky 
stávají další hráči nemající oprávnění dle písm. a) až e), a to v pořadí dle výše ELO na FRL k 1. 1. 2020. 
Náhradník automaticky ztrácí právo účasti, pokud účast nepotvrdí závazným vyjádřením předsedovi STK 
a v kopii sekretariátu ŠSČR do 7 dnů po sdělení nabídky. 

2. Systém turnaje 
Vyřazovací systém: 

 osmifinále, čtvrtfinále a semifinále se hraje na 2 partie tempem 90 minut na 40 tahů + 30 minut do 
konce partie s přidáváním 30 sekund na každý tah od začátku partie, v případě výsledku 1:1 se hrají 
2 partie tempem 15 minut s přidáváním 5 sekund na každý tah, v případě celkového výsledku 2:2 se 
hrají 2 partie tempem 3 minut s přidáváním 2 sekund na každý tah, v případě celkového výsledku 
3:3 se hraje 1 partie tzv. „armagedon“ (barvy se losují). 

 zápas o 1. i o 3. místo se hraje na 4 partie tempem 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie 
s přidáváním 30 sekund na každý tah od začátku partie, v případě výsledku 2:2 se hrají 2 partie 
tempem 15 minut s přidáváním 5 sekund na každý tah, v případě celkového výsledku 3:3 se hrají 
2 partie tempem 3 minut s přidáváním 2 sekund na každý tah, v případě celkového výsledku 4:4 se 
hraje 1 partie tzv. „armagedon“. 

Po celou dobu soutěže má hráč s vyšším ratingem v 1. partii bílé kameny (barvy se střídají). V rozhodující 
partii (armagedonu) se barva kamenů určí losem." 

Turnaj bude započítán na FRL a LOK. 
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3. Termín 
Doporučený termín je květen - srpen 2020. Pořadatel může navrhnout i jiný termín, nekolizní s relevantními 
akcemi. 
Turnaj potrvá 11 dní. Každá den se hraje jedna partie plným tempem, po semifinále je 1 volný den. Případ-
né partie zkráceným tempem se hrají ihned po druhé, resp. čtvrté, partii. Začátek partii plným tempem je 
v 14:00 hodin. 

4. Dotace od ŠSČR pořadateli 
Dotace od ŠSČR je zúčtovatelná a maximálně ve výši 500.000 Kč: 

a) maximálně 100.000 Kč na výdaje spojené se zajištěním akce (viz např. povinností pořadatele dle 

odst. 6). 

b) minimálně 400.000 Kč na cenový fond ve výši dle rozpisu: 

 vyřazení v osmifinále obdrží každý 10.000 Kč 

 vyřazení ve čtvrtfinále obdrží každý 20.000 Kč 

 4. v pořadí obdrží 30.000 Kč 

 3. v pořadí obdrží 50.000 Kč 

 2. v pořadí obdrží 70.000 Kč 

 1. v pořadí obdrží 90.000 Kč 

5. Pobytové náklady 
Účastníci startují na vlastní náklady. Pořadatel může přispět hráčům na úhradu pobytových nákladů či jim i 
vyplatit startovné dle svého uvážení. 

6. Pořadatel dále zajistí 
1. Reprezentativní hrací místnost (hráči musí mít dostatečný prostor ke hře, místnost pro analýzu a 

oddech, doporučuje se zajistit živé komentování partií pro veřejnost v přilehlých prostorách atd.). 
2. Mezinárodního rozhodčího pro celý turnaj + další rozhodčí minimálně tak, aby pro partie v rapidu a 

blesku připadaly maximálně 3 partie na 1 rozhodčího. Všichni rozhodčí musí mít platnou licenci FI-
DE. Rozhodčí navrhne před schválením propozic pořadatel, jejich schválení (delegování) je 
v pravomoci KR ŠSČR. 

3. Řádné (zejména v rozsahu a čase) nahlášení turnaje FIDE (ve spolupráci se zpracovatelem LOK). 
4. Nejpozději týden před zahájením turnaje vytvoření úvodní zprávy pro web ŠSČR s informacemi 

o účastnících, místě konání a dalších zajímavostech o turnaji a její zaslání (v textovém editoru Word) 
sekretariátu ŠSČR (sekretariat@chess.cz) a v kopii pověřenému členu KMK (martin.petr@chess.cz). 

5. On-line přenos všech partií umístěný na webové stránce MČR (buď samostatně vytvořené pořada-
telem, nebo součástí webu ŠSČR). 

6. Propagaci turnaje publikováním informací ve sdělovacích prostředcích (ČTK, TV, rozhlas, tisk, inter-
net) s denním zasíláním tiskových zpráv. 

7. Propagaci sponzorů ŠSČR a sponzorů MČR. 
8. V den skončení turnaje zaslání sekretariátu ŠSČR (sekretariat@chess.cz) a v kopii pověřenému členu 

KMK (martin.petr@chess.cz) krátký článek (v textovém editoru Word) ke zveřejnění na webu ŠSČR. 
9. Nejpozději druhý den po skončení turnaje zaslání výsledkové listiny (musí obsahovat přesná jména 

a příjmení, roky narození a oddílové příslušnosti hráčů) sekretariátu ŠSČR (sekretariat@chess.cz). 
10. Nejpozději druhý den po skončení turnaje zaslání turnajového bulletinu (minimálně v rozsahu on-

line partií) v elektronické podobě sekretariátu ŠSČR (sekretariat@chess.cz). 
11. Do 3 dnů po skončení turnaje zaslání zpracovateli ELO (smajzr@email.cz) podkladů pro zápočet na 

FRL a LOK. 
12. Řádné uhrazení poplatků dle Ekonomické směrnice ŠSČR za zápočet na FRL a LOK. 
13. Do 14 dní po skončení turnaje vytvoření závěrečné zprávy a její zaslání (v textovém editoru Word) 

předsedovi STK ŠSČR (jan.malec@chess.cz) a na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz). 
14. Vyúčtování dotace bez zbytečného odkladu. 
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7. Náležitosti přihlášky do konkurzu 
1. Pořadatel, ředitel turnaje, předběžný návrh propozic. 
2. Co nejpřesněji a nejpodrobněji: Místo, objekt, hrací prostory, možnosti ubytování a stravování. 
3. Zajištění mediální propagace akce. 
4. Doprovodný program, kultura a sport v místě. 
5. Další, různé. 

Při vyhodnocení konkurzu bude VV dbát na způsob a možnosti prezentace vrcholné akce vůči veřejnosti, 
sponzorům, partnerům atd., dále na kvalitu hracího sálu, servis divákům, V. I. P. hostům atd., u finančních 
prostředků zejména na výši cenového fondu (nad rámec dotace) a případného příspěvku hráčům (pobytové 
náklady či startovné). 

8. Harmonogram příprav 
V případě přidělení pořadatelství akce nutno dodržet následující časový harmonogram úkolů: 
Do 30. 11. 2019 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání akce. 
Nejpozději 4 měsíce před začátkem MČR zaslat emailem (v textovém editoru) předsedovi STK ŠSČR ke 
schválení text propozic MČR. Neprodleně po schválení propozic informovat vhodným způsobem oprávněné 
účastníky MČR. 

Jestliže pořadatel nedodrží uvedené výše požadavky, či vlastní závazky, uvedené v přihlášce, případně bude 
porušen časový harmonogram úkolů, má ŠSČR právo část dotace nevyplatit či požadovat vrácení části dota-
ce. 
 
Přihlášky zasílejte do 15. července 2019 na emailovou adresu pavel.chrz@sachyusti.cz a v kopii na emai-

lovou adresu malec17@seznam.cz. 

ŠSČR si vyhrazuje právo prodloužit termín konkurzu, konkurz zrušit či případně nevybrat žádného zájemce. 

Schváleno VV ŠSČR dne 21. května 2019 

Viktor Novotný, 
předseda ŠSČR 
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