
Informace účastníkům: 
 
Vážení šachoví přátelé, 
 

dovolte nám, abychom Vás srdečně přivítali na letošním Mistrovství Čech mládeže do 16 let. 
Jsme rádi, že se nám nakonec podařilo najít areál, ve kterém můžeme tuto mládežnickou akci 
uspořádat. Budeme se snažit, aby vše probíhalo bez problémů, a budeme doufat, že si 
odvezete jen samé příjemné zážitky. Rádi bychom Vám před akcí předali několik informací 
k nadcházejícímu mistrovství. 
 

Proč se Mistrovství Čech hraje v Kořenově? V Harrachově nechtějí majitelé hotelů akceptovat 
požadavek některých našich šachových kolegů, že by měli poskytnout hrací sály zdarma. 
Jelikož jsme nemohli uspořádat Mistrovství Čech v Harrachově, nepřihlásili jsme se ani do 
konkurzu. Jelikož se nepřihlásil nikdo, kdo by chtěl pořádat Mistrovství Čech, snažili jsme se 
najít hotel, ve kterém bychom mohli mistrovství hrát. Kapacita hracích sálů je obdobná jako 
v předchozích letech. Letos jsme museli omezit počet hráčů v Národním openu na 80, což je o 
14 méně než bylo loni. Na druhou stranu bude v mistrovských kategoriích hrát o 16 hráčů více.  
 

Realizace mistrovství není jednoduchá. Uvedu jeden problém za všechny. Hrát budeme 
v tělocvičně a v hotelu nejsou stoly a židle pro hraní šachů. S hotelem jsme se dohodli, že hotel 
zakoupil potřebné židle a náš ŠK zakoupil potřebné stoly.  
 

Pro Mistrovství Čech měli všichni účastníci možnost výběru ze tří typů ubytování. Jednak hotel 
Kořínek, dále hotel Příchovice a také si účastníci mohli zajistit své ubytování. Všichni účastníci 
též měli možnost výběru ze tří druhů stravování. Jednak hotel Kořínek, dále hotel Příchovice a 
také okolní restaurace. Každý si tedy mohl vybrat dle svých nároků.   
 

Chtěl bych Vás upozornit, že na hotelu Kořínek je třeba používat přezůvky.  
Všechny pokoje na hotelu Kořínek mají vlastní sociální zařízení. Hotel dává na pokoje ručníky, 
ale nedává osušky. Účastníci, kteří si objednali stravování na hotelu Kořínek, dostanou 
stravovací poukazy od pořadatele. 
Hotel Příchovice poskytuje služby odpovídající ***hotelu. Kromě jiného budou mít hosté vstup 
do wellness. Účastníci, kteří si objednali stravování na hotelu Příchovice, dostanou na hotelu 
registrační pásky. 
 
Presence: 
Je nezbytně nutné, aby vedoucí výpravy přijel v první části výpravy, a nebo aby pověřil svého 
zástupce, který zajistí prezenci a převzetí poukazů a klíčů (klíče = hotel Kořínek). 
Vedoucí výprav si zkontrolují správnost údajů svých hráčů na startovních listinách. 
Teprve po zkontrolování startovních listin vedoucí výprav prezentují u ředitele turnaje 
všechny své svěřence a doprovody. 
Vedoucí obdrží obálku se stravovacími poukazy pro svoji výpravu. 
Na stravovacím poukaze má každý účastník označenou stravu, kterou si objednal. 
Vedoucí si zkontroluje kompletnost poukazů. 
Stravovací poukazy jsou nepřenosné.  
Stravovací poukaz nesmí nikdo ztratit. Stravovací poukaz má finanční hodnotu. 
 
 
 



Průběh akce: 
Diváci budou mít povolen přístup do hracího sálu pouze po dobu 10 minut od začátku kola. 
Průběh partií můžete sledovat na on-linu. Je připraveno 43 on-line šachovnic. 
Bulletin po jednotlivých kolech bude publikován na webu. Informace o doprovodném 
programu budou publikovány na vývěsce a při zahajování kola. 
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.  
Doprovod není formální, ale za své hráče plně zodpovídá.  
Po 22. hodině je nutno dodržovat noční klid.  
 
Slavnostní zahájení bude v sobotu v 13:30 v hracím sále mistrovských kategorií. 
Slavnostní zakončení bude po dohrání posledních partií a zpracování výsledků. 
Standardní podmínkou pro předání ceny je osobní převzetí ceny při slavnostním zakončení. 
 
 
 

Rozpis stravování 
 

  Snídaně Oběd Večeře 

Pá 25.10. není není 17:30 - 20:00 

So 26.10. 7:30 - 9:00 11:30 - 14:00 17:30 - 20:00 

Ne 27.10. 7:30 - 9:00 11:30 - 14:00 17:30 - 20:00 

Po 28.10. 7:30 - 9:00 11:30 - 14:00 17:30 - 20:00 

Út 29.10. 7:30 - 9:00 11:30 - 14:00 17:30 - 20:00 

St 30.10. 7:30 - 9:00 11:30 - 14:00 17:30 - 20:00 

Čt 31.10. 7:30 - 9:00 11:30 - 14:00 17:30 - 20:00 

Pá 1.11. 7:30 - 9:00 11:30 - 14:00 17:30 - 20:00 

So 2.11. 7:30 - 9:00 11:30 - 13:30 není 

 
 

 
CENOVÝ FOND 

 
Zvláštní cena: 
 Nejmladší účastník 

  
FIDE OPEN 

1. – 3. místo: Finanční cena 
4. – 6. místo: Věcná cena 
Nejlepší senior (r. 1959 a starší) 
Nejlepší junior (r. 2000 a mladší) 
Nejlepší žák (r. 2004 a mladší) 



 
Národní OPEN 

1. – 3. místo: Finanční cena 
4. – 10. místo: Věcná cena 
Nejlepší žena 
Nejlepší senior (r. 1959 a starší) 
Nejlepší junior (r. 2000 a mladší) 
Nejlepší hráč r. 2004 a 2005 
Nejlepší hráč r. 2006 a 2007 
Nejlepší hráč r. 2008 a 2009 
Nejlepší hráč r. 2010 a mladší 

 
Mistrovství Čech (= 6 kategorií) 

1. – 3. místo: Pohár + Medaile + Diplom 
1. – 6. místo: Věcná cena 

  

Podmínkou pro předání ocenění je osobní převzetí ceny při slavnostním zakončení. 


