
Komise mládeže  
Šachového svazu České republiky 
 
 
Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství Čech kategorie HD12, HD14, HD16 

pro rok 2019 pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, StČ. 
 
Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s. se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Mistrovství 
Čech kategorie HD12, HD14, HD16 pro rok 2019 pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, 
StČ. Navrhujeme uvedené podmínky a dále zkušenosti s pořádáním předchozích ročníků 
Mistrovství Čech a Mistrovství ČR.  
 

1. Termín:   
Dle podmínek KM ŠSČR : 26. října až 2. listopadu 2019. 
Pro zájemce bude zajištěn nocleh již od pátku 25. října 2019. 
 

2. Místo konání:  
Hotel Kořínek, 468 48 Příchovice u Kořenova, č.p.  571 
plus další hotely v Příchovicích. 
 

3. Pořadatel:  
Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s. 
web: www.chess-svetla.cz  
E-mail: chess.svetla@seznam.cz 
 

4. Ředitel turnaje:  
Ing. Zdeněk Fiala 
Pěšinky 1125, 582 91 Světlá nad Sázavou 
E-mail: chess.svetla@seznam.cz  
 

5. Systém hry a postupový klíč:  
Podle rozpisu KM ŠSČR. 

 

6. Hrací místnosti:  
Hlavním hracím sálem bude nová tělocvična o rozměrech 12,5 x 20 m. 
Sál, ve kterém proběhne slavnostní zahájení i zakončení, bude ozvučený. 
 

7. Ubytování:  
Ubytování je zajištěno pro účastníky v Hotelu Kořínek a dalších v dalších hotelech a 
penzionech v okolí. Všechny pokoje v Hotelu Kořínek mají vlastní sociální zařízení na pokoji. 
 

8. Stravování: 
Hotely zajistí pro všechny ubytované účastníky stravování.  
Objednávka stravování není podmínkou pro ubytování. 
Účastníci si mohou objednat i jednotlivá jídla. 
 

9. Občerstvení:  
V restauraci bude zajištěno občerstvení. 
 

10. Cena ubytování a stravování:  
Ceny za ubytování včetně snídaně od 370 Kč za noc a lůžko (při pobytu na 7 a více nocí ve 
vícelůžkovém pokoji). 
Cena stravování pro ubytované účastníky: oběd = 90 Kč, večeře = 90 Kč. 
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11.   Finanční zajištění:  
Dotace od ŠSČR ve výši 40.000 Kč. 
Vklad v mistrovských kategoriích: 

- přímo postupující a krajští přeborníci = 450 Kč, 
- dívky = 450 Kč, 
- ostatní hráči = 700 Kč. 

Hráči z Listiny talentů ŠSČR vklad v mistrovských kategoriích neplatí. 
Vklad ve FIDE OPENu: ELO FIDE nad 2299 = 0 Kč, ELO FIDE 1850 a více = 700 Kč, ELO FIDE pod 
1850 = 1.400 Kč.  
Vklad v Národním Openu = 700 Kč až 1.000 Kč.   
Hráči z Listiny talentů ŠSČR ve FIDE OPENu a Národním OPENu = 200 Kč. 
Hráči, kteří nemají platnou registraci ŠSČR na rok 2019 uhradí příplatek 150 Kč. 

 

12.   Cenový fond: 
Pořadatel zajistí hodnotné ceny pro nejlepší hráče a hráčky v každém turnaji. Vždy 
minimálně pro prvních šest hráčů. 
V mistrovských kategoriích obdrží nejlepší 3 hráči a 3 hráčky poháry a diplomy. 
V openech budou dále vyhodnoceni a odměněni nejlepší hráči dle věkových kategorií 
mládeže a též nejlepší ženy a senioři. 
Celkový cenový fond bude v hodnotě minimálně 30.000 Kč. 
 

13.   Doprovodný program:  
Pořadatel zajistí pro účastníky šachový i nešachový doprovodný program (simultánky, 
bleskový turnaj, 4 tematické přednášky, apod.) 
 

14.   Zajištění akce:  
Pořadatel splní všechny podmínky konkurzu na pořadatele. 
Pořadatel zajistí on-line přenos 48 partií Mistrovství Čech, pokud ŠSČR pořadateli zapůjčí 48 
funkčních souprav pro on-line přenos.  
Pořadatel bude po dohrání každého kola aktualizovat výsledky na webu i na vývěskách 
mistrovství. 
Pořadatel zpracuje bulletin i z obou nemistrovských turnajů. 
Pořadatel zajistí a uhradí areál, rozhodčí, trenéry, přednášky, simultánky, bulletin, materiální 
a technické zabezpečení akce a další náležitosti - viz podmínky konkurzu. 
Pořadatel zajistí komunikaci pomocí elektronické pošty a pravidelné zveřejňování výsledků a 
informací na internetu. 
Pořadatel bude na webu průběžně zveřejňovat stav přihlášek. 
Pořadatel zajistí ozvučení sálu. 
Pořadatel zajistí reprezentativní šachovou kulisu pro zakončení. 

 

 
          Ing. Zdeněk Fiala          

          ředitel turnaje 
 
 Ve Světlé nad Sázavou dne 15. června 2019. 
 
 


