
 

 
       

MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV SENIORŮ V ŠACHU 
50+ a 65+ 

 
Praha, Česká republika 

5.3. - 15. 3. 2020 

 

                          
                 
         

PROPOZICE URČENÉ PRO ČLENY ŠSČR 
 

1. Pozvánka 

 
Agentura AVE-KONTAKT Pardubice (pořadatel šachového festivalu Czech Open a seriálu šachových festivalů Czech 

Tour), Šachový svaz České republiky a Světová šachová federace (FIDE) si dovolují pozvat všechny seniorky a 

seniory k účasti na MISTROVSTVÍ SVĚTA DRUŽSTEV SENIORŮ V ŠACHU (50+ a 65+) organizované v Praze (Česká 

republika) od 5. 3. 2020 (příjezd) do 15. 3. 2020 (odjezd). 

2. Účast 

 

Tyto propozice jsou určeny pro všechny hráče, kteří jsou členy Šachového svazu České republiky a 
dosáhnou věku 50 resp. 65 let do 31. 12. 2020 (narozeni v roce 1970 a dříve, respektive v roce 1955 

a dříve) a to bez ohledu na jejich rating a titul. Počet týmů z 1 federace není nijak početně omezen 
(startovat mohou týmy klubové, městské, regionální, reprezentační …. není nijak omezeno). Jediné 

omezení – všichni členové týmu musí být členy stejného šachového svazu (např. CZE). 
 

Podle turnajových pravidel FIDE bude Mistrovství světa hráno ve čtyřech kategoriích: věk 50+ věk 65+ 

(open a ženy). V případě účasti měně než 10 týmů minimálně 2 kontinentů, budou ženy hrát v sekci open a 
budou vyhlášeny v samostatném pořadí. 
 

Na základě dohody o spolupráci mezi Šachovým svazem České republiky (ŠSČR) a agenturou AVE-KONTAKT 

budou mít členové ŠSČR následující výhody při účasti na Mistrovství světa družstev seniorů 2020: 
- nemusí být ubytováni v oficiálním hotelu  

- hráči ubytovaní v oficiálním hotelu jsou osvobozeni od placení individuálního startovného (1250 Kč)  
 

3. Startovné a registrace 

 
 

Startovné: Každý tým musí uhradit 2 500 Kč (100E) a každý hráč musí uhradit 1 250 Kč (50E) jako startovné. 
Poplatky FIDE jsou 0 Kč, v seniorských soutěžích byly k 21. 9. 2019 organizací zrušeny. 

Startovné musí být uhrazeno současně s přihláškou. Platba musí být provedena bankovním převodem na účet AVE-

KONTAKT, s.r.o. č. ú. 19-2518810277 / 0100  
(Account number: 107-1452020277/0100 

IBAN: CZ0801000001071452020277 
SWIFT: KOMBCZPPXXX) 

 

Světová šachová federace (FIDE) 
Šachový svaz České republiky 

agentura AVE-KONTAKT Pardubice 



Doba registrace končí 25. 1. 2020 (uzávěrka přihlášek), poté se startovné za tým zvyšuje na 5 000 Kč (200E).  

 
Kromě písemné přihlášky je nutná i osobní registrace v místě konání před začátkem turnaje. Ta se uskuteční 5. 3. 

v prostorách hotelu Olympik mezi 14.00 a 22.00 a 6. 3. mezi 8.00 a 10.00. Hráči, kteří nebudou takto registrováni, 

nebudou zahrnuti do losování a jejich startovací poplatky propadnou. 
Vstup do hracích prostor a hracích sálů a hotelů bude povolen pouze osobám akreditovaným pořadatelem. 

 
4. Záloha za ubytování:  

 

Každý tým, který si objedná u pořadatele ubytování musí současně s přihláškou a platbou celého startovného 
uhradit zálohu 3 750 Kč (150E) za ubytovanou osobu na účet AVE-KONTAKT, s.r.o. č. ú. 19-2518810277 / 0100,  

(Account number: 107-1452020277/0100 
IBAN: CZ0801000001071452020277 

SWIFT: KOMBCZPPXXX 
Stejnou částku musí uhradit i za každou jím přihlášenou doprovodnou osobu, které objedná ubytování.  

5. Turnajové sály 

Turnajový sál pro kategorie open 65+ a ženy 65+ se nachází v hotelu Olympik Congress, U Sluncové 14, Praha 8  

Turnajové sály pro kategorie open 50+ a ženy 50+  se nachází v hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8  

. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



6. Ubytování a stravování 

 
Ubytování a stravování zajištěno v následujících hotelech: 

 
Olympik Artemis****+, U Sluncové 14, Praha 8 

WiFi na pokoji a ve společných prostorách 
jednolůžkový pokoj - 2 200 Kč / pokoj a noc s polopenzí (88E) 

dvoulůžkový pokoj - 1 700 Kč / osoba a noc s polopenzí (68E) 

třílůžkový pokoj – 1 600 Kč / osoba a noc s polopenzí (64E) 
 

Olympik****, Sokolovská 138, Praha  
WiFi na pokoji a ve společných prostorách 

jednolůžkový pokoj - 2 100 Kč / pokoj a noc s plnou penzí (84E) 

dvoulůžkový pokoj - 1 600 Kč / osoba a noc s plnou penzí (64E) 
třílůžkový pokoj – 1 500 Kč / osoba a noc s plnou penzí (60E) 

 
Olympik Congress****, U Sluncové 14, Praha 8 

WiFi na pokoji a ve společných prostorách 
jednolůžkový pokoj - 2 100 Kč / pokoj a noc s plnou penzí (84E) 

dvoulůžkový pokoj - 1 600 Kč / osoba a noc s plnou penzí (64E) 

třílůžkový pokoj – 1 500 Kč / osoba a noc s plnou penzí (60E) 
 

Olympik, Tristar***+, U Sluncové 14, Praha 8 
WiFi na pokoji a ve společných prostorách 

jednolůžkový pokoj - 1 350 Kč / pokoj a noc se snídaní (54E) 

dvoulůžkový pokoj - 900 Kč / osoba a noc se snídaní (36E) 
třílůžkový pokoj – 800 Kč / osoba a noc se snídaní (32E) 

 
Parkování v areálu Olympik pro účastníky MS za speciální cenu 150 Kč/den 

 

7. Turnajový program 

    

čtvrtek 5. 3.   příjezd 

čtvrtek 5. 3. 14:00 – 22:00 registrace týmů 

pátek             6. 3. 8.00 - 10:00 registrace týmů 

pátek  6. 3. 11:00 technická schůzka, slavnostní zahájení 

pátek  6. 3. 15:00 1. kolo 

sobota 7. 3. 15:00 2. kolo 

neděle 8. 3. 15:00 3. kolo 

pondělí 9. 3. 15:00 4. kolo 

úterý          10. 3. 15:00 5. kolo 

středa          11. 3. 15:00 6. kolo 

čtvrtek 12. 3. 15:00 7. kolo 

pátek  13. 3. 15:00 8. kolo 

sobota 14. 3. 13:00 9. kolo 

sobota 14. 3. 20:00 vyhlášení výsledků 

neděle 15. 3.  odjezd 

    

 

 

8. Pravidla a směrnice 
 

Mistrovství se řídí turnajovými pravidly FIDE.  
 

Mistrovství se hraje švýcarským systémem na 9 kol. 
Hraje se na 4 šachovnicích s 1 povoleným náhradníkem (týmy mohou být 4-členné, nebo 5-členné) 

Tempo hry je 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s / tah.  
Čekací doba pro všech 9 kol je 30 minut. 
 

 



9. Směrnice proti podvádění  

 
Směrnice FIDE proti podvádění (Anti-Cheating guidelines) jsou platné i pro Mistrovství světa družstev seniorů. 

Během mistrovství je možná namátková AC inspekce.  
 

10. Odvolací procedura  
 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího musí být odevzdán písemně hlavnímu rozhodčímu během 30 minut po skončení 

partie. Odvolací poplatek ve výši 200 Euro musí být uhrazen FIDE a bude navrácen pouze v případě uznání 
protestu. Odvolací komise může rozhodnout o vrácení poplatku i v případě, kdy je odvolání neopodstatněné. 

11. Bodovací systém a kritéria pro určení pořadí 

1. počet zápasových bodů (výhra = 2 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů) 
2. počet partiových bodů (skóre) 

3. vzájemný zápas 
4. Buchholz Cut 1 

5. Buchholz 
6. Sonneborn-Berger 

Při volném losu získá družstvo 2 zápasové body a 50% bodů do skóre. Při nenastoupení soupeře získá družstvo 2 

zápasové body a 100% bodů do skóre. 

Ceny u družstev, která mají stejný počet zápasových i partiových bodů, se dělí podle systému Hort (mezi takový 

počet družstev, kolik je vypsáno cen) 

 

 

12. Rozhodčí a odvolací komise 
 

Jména hlavního rozhodčího a předsedy odvolací komise budou zveřejněna do 31. 1. 2020. Jména ostatních 
rozhodčích a členů odvolací komise budou zveřejněna během technického mítinku. 

 

13. Šachový materiál 
 

Hodiny DGT 3000 a DGT XL, elektronické šachovnice DGT a standardní šachové soupravy STAUTON. 
 

14. Turnajový partie 
 

Všechny turnajové partie budou zdarma k dispozici na internetových stránkách MS.  

 
15. Ocenění a tituly  

 
Vítězné družstvo Mistrovství světa družstev seniorů v kategorii +50 obdrží titul “Mistr světa družstev seniorů v 
kategorii +50 pro rok 2020“.  

Vítězné družstvo Mistrovství světa družstev seniorů v kategorii +65 obdrží titul “Mistr světa družstev seniorů v 

kategorii +65 pro rok 2020“.  
Vítězné družstvo žen Mistrovství světa seniorů v kategorii žen +50 obdrží titul “Mistr světa družstev seniorů v 

kategorii ženy +50 pro rok 2020“. 
Vítězné družstvo žen Mistrovství světa seniorů v kategorii žen +65 obdrží titul “Mistr světa družstev seniorů v 

kategorii ženy +65 pro rok 2020“. 

 

 
 
 
 
 
 



16. Ceny (v EUR) 

 

Cenový 
fond 

MS seniorů 
Open MS seniorů Open MS seniorů - ženy MS seniorů - ženy 

pořadí kategorie 50+ kategorie 65+ kategorieW50+ kategorie W65+ 

1 1 500 1 500 500 500 

2 1 000 1 000 200 200 

3 700 700 100 100 

4 500 500 
  5 300 300 
  6 200 200 
   

Pro nejlepší hráče na jednotlivých šachovnicích budou připraveny hodnotné věcné ceny. 

Kritéria budou upřesněna na technické schůzce.  
 

17. Doprovodné akce 
 

Turnaje v rapidu a bleskovém šachu 
Prohlídka historického centra Prahy s průvodcem 

Exkurze do pivovaru Staropramen 

Soutěž v luštění sudoku 
 

18. Doprava z letiště 

 

Organizátor zařídí dopravu z letiště Václava Havla v Praze do hotelu Olympik v den příjezdu (5. 3.) a v den odjezdu 

(15. 3.) za cenu 10 Euro za 1 cestu pro účastníky a doprovodné osoby 

 

19. Komunikace 
 

Komunikace může probíhat v následujících jazycích: ENG, GER, RUS, POL, SVK, CZE 
 

20. Přihlášky a informace 

 
AVE-KONTAKT s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice 

Ředitel turnaje: IO Dr. Jan Mazuch 
Telefon: + 420 466 535 200, mobilní telefon +420 608 203 007 

e-mail: j.mazuch@avekont.cz, oficiální stránky v anglickém jazyce: http://www.wstcc2020.net 

 

 

 

http://www.wstcc2020.net/

