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Sportovně-technická komise  

Šachový svaz České republiky z. s. 

Zátopkova 100/2 

169 00 Praha 6 – Břevnov 

pavel.chrz@sachyusti.cz, 

malec17@seznam.cz 

V Plzni 31. 8. 2019 

 

Věc: Přihláška do konkurzu 

 

 

Přihlašujeme se do konkurzu na pořádání Mistrovství České republiky mužů 2020. 

 

Právní subjekt: Šachový klub 64 Plzeň, z.s., statutární zástupce: Ing. Petr Herejk. 

 

Vedoucí organizačního týmu: Ing. Petr Herejk (organizátor 18-ti ročníků Festivalu PLZEŇ, ředitel MČR 

mužů 2004 a 2005 v Karlových Varech a 2007 v Praze). 

 

Termín konání:  Neděle 23. 8. – Pondělí 31. 8. 2020 (9 hracích dní). 

 

Místo konání: Plzeň, reprezentační sály „SECESE“ Plzeňského prazdroje, U Prazdroje 7 - 

https://www.prazdrojvisit.cz/pronajem-prostor/reprezentacni-saly-secese/, hlavním hracím sálem 

bude Pilsner Urquell sál, pro popartiové analýzy a oddech hráčů bude využit Zlatý salónek, Červený 

sál bude vyčleněn pro živé komentování partií pro diváky. 

 

Systém soutěže: otevřený turnaj na 9 kol švýcarským systémem tempem 90 minut na 40 tahů + 30 minut 

do konce partie s přidáváním 30 sekund na každý tah od začátku partie pro každého hráče. Souběžně 

s turnajem MČR se bude hrát pro další hráče open FIDE turnaj. Výsledky obou turnajů budou 

započítávány na FIDE ELO a ELO ČR. 

 

Právo účasti: Hráči s tituly GM či IM, resp. hráčky s tituly WGM či WIM, hráči a hráčky s ELO FIDE >= 

2200, krajští přeborníci mužů z roku 2019 a omezený počet hráčů a hráček nesplňujících podmínku 

minimálního ELO FIDE. 

 

Cenový fond: dle konečného pořadí budou vyplaceny finanční ceny v minimální výši 200.000 Kč (1.místo – 

75.000 Kč), kromě toho bude vyplacena finanční cena pro nejlepšího juniora. 

 

Vklady: v maximální výši dané konkurzními podmínkami. 
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Ubytování: pro tři nejlepší hráče z loňského MČR a pro hráče s titulem GM zajistíme jednolůžkové pokoje 

hotelového typu, pro ostatní zajistíme ubytování v kvalitě od 4* hotelu, přes Penziony a po „levnější“ 

ubytovny. 

 

Úhrady hráčům: budou vyplaceny dle konkurzních podmínek a dispozic ŠSČR.  

 

Zajistíme:  

- min. 3 rozhodčí s platnou licencí FIDE, z toho min. dva budou mezinárodní rozhodčí, 

- turnaj bude řízen aktuálním programem SWISS Manager, včetně průběžné aktualizace výsledků 

na http://chess-results.com, 

- on-line přenos min. 50 partií z každého kola, 

- propagaci MČR před zahájením, především informacemi v šachových časopisech, šachových 

serverech, ale i plakáty ve městě Plzni, 

- denní propagaci turnaje ve sdělovacích prostředcích (ČTK, TV, rozhlas, tisk, internet), 

- propagaci sponzorů ŠSČR a sponzorů MČR, 

- doprovodné akce (doprovodný bleskový turnaj, turnaj mládeže v rapid šachu, exkurze v pivovaru, 

návštěva plzeňské ZOO, ad.), 

- splnění dalších konkurzních podmínek. 

 

Závěr: Pevně věříme, že Vás naše nabídka zaujme a že se pořádání Mistrovství České republiky mužů 2020 

přesune z Ostravy na západ do metropole Plzeňského kraje. Bylo by to od roku 1911 poprvé, co by se 

nejvyšší domácí přebor jednotlivců konal v Plzni, čtvrtém největším českém městě.  

Jménem organizačního týmu mohu slíbit, že uděláme pro důstojný průběh mistrovství maximum. 

 

 

S pozdravem 

                                                                                                   
                                                                                                  Ing. Petr Herejk 

                                                               předseda ŠK 64 Plzeň 
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