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Sportovně technická komise, Šachový svaz ČR  
pavel.chrz@sachyusti.cz, malec17@seznam.cz  
 
Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství ČR žen 2020  
 
Zasíláme Vám přihlášku do konkurzu na pořadatele Mistrovství ČR žen 2020. Podmínky uvádíme 
v příloze níže. Hlavními devizami této nabídky jsou: 
 

- prověřený pořadatelský tým Beskydské šachové školy 
- reprezentační prostory penzionu Křivý pes 
- zkušenosti Národního domu a Beskydské šachové školy s akcemi podobného rozsahu (Chess 

Ladies and Masters 2016, TŠN, Talent CUP, MČR U8 2017 a 2019) 
 
Žádám o potvrzení přijetí přihlášky do konkurzu.  
 
 
S pozdravem a na další spolupráci se těší  
 
 

Ing. Petr Záruba, 
ředitel Beskydské šachové školy z. s. 

 
 
 
 
Frýdek-Místek, 14. 11. 2019  
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Přihláška s podmínkami pořadatelství 
 

Pořadatel:    Beskydská šachová škola z. s.  

 

Místo:     Penzion Křivý pes (http://krivypes.cz), kongresový sál 

Pro hráčky po domluvě zajistíme dopravu z autobusového nebo 

vlakového nádraží. 

 

Termín:  16. – 24. 5. 2020 (po konzultaci s penzionem jsme schopni zajistit i jiný 

termín dle dohody s STK ŠSČR) 

 

Ředitel turnaje:   Ing. Petr Záruba, telefon 739 642 815, email: zaruba@chessfm.cz   

 

Hlavní rozhodčí:  IA Petr Záruba 

 

Stravování: Plná penze v místě ubytování, snídaně formou švédských stolů, oběd a 

večeře - výběr vždy minimálně ze dvou jídel. Je možné zajistit veškeré 

diety. Hráčkám, které nebudou chtít zajistit stravování, uhradí 

pořadatel úhradu stravného dle ES ŠSČR. 

 

Ubytování: Klimatizované dvoulůžkové pokoje s dostupnou WIFI na pokoji - jedna 

osoba na pokoji. Možnost obsadit druhé lůžko doprovodem za 

příplatek. Ev. možnost kompenzace nákladů na dojíždění (dle 

podmínek konkurzu). 

 

Cestovné:  Pořadatel uhradí hráčkám cestovné z místa bydliště do místa konání 
MČR a zpět (2 cesty) dle přílohy 1 čl. 3.1 Ekonomické směrnice ŠSČR. 

 
Systém:  Kruhový turnaj pro 10 hráček, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce 

partie s přidáváním 30 sekund na každý tah od začátku partie, sofijská 
pravidla dle požadavku ŠSČR. 

 
Kritéria hodnocení: Dle platného Soutěžního řádu. 
 
Ratingování: Turnaj bude započítán na FIDE a LOK. 
 
Účast: První tři MČR žen 2019, 5 hráček dle ratingu (ELO FIDE k 1. 1. 2020), 

mistryně ČR 2020 v kategorii D20, 1 hráčka nominovaná KRÚ; případné 
náhradnice dle ratingu (ELO FIDE k 1. 1. 2020). Pouze hráčky s platnou 
registrací u ŠSČR, kteří nejsou na FRL vedeni pod jinou federací než 
CZE. 

 
Cenový fond: Minimálně 90 000 Kč: poháry a medaile pro první tři v turnaji.  
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Organizační zajištění: Turnaj se bude konat v kongresovém sále penzionu. V přilehlém 

salónku bude zajištěno v průběhu partií drobné občerstvení, káva, čaj, 
voda.  
Dále zajistíme: prostory pro rozbory, online přenos všech šachovnic a 
stream z hrací místnosti (minimálně 2 kamery), denně psané 
zpravodajství, oslovíme lokální média a ve spolupráci s ŠSČR i 
celostátní.  
Výsledky budou pravidelně aktualizovány na internetu a v místě 
konání.  
Pořadatel dále splní všechny podmínky stanovené konkurzními 
podmínkami. 
 

Doprovodný program: V případě zájmu jsme schopni zorganizovat výlet do místního 
aquaparku nebo na některý z vrcholů Beskyd. V blízkosti penzionu se 
nachází Fitcentrum, tenisové a volejbalové kurty, masážní salon atd. (v 
rámci sponzoringu se pokusíme zajistit volné vstupy) 
Dále je možnost navštívit kulturní památky Frýdku-Místku – Frýdecký 
zámek, Bazilika Navštívení Panny Marie a další místa v okolí. 

 
Dotace ŠSČR: Plánujeme využít celou dotaci ŠSČR – 250 000 Kč. Dotace bude 

primárně využita na zajištění cenového fondu, služeb rozhodčích, 
online a stream přenosu, pronájem hracích místností a úhradu 
ubytování pro hráčky. 

 
Zkušenosti pořadatelství: Beskydská šachová škola každoročně pořádá Talent CUP, počet hráčů 

pravidelně převyšuje 150. 
Vždy o velikonočních prázdninách pořádá festival Turnajů šachových 
nadějí – cca 300 hráčů. Pravidelná účast z více než 10 federací. 
Pravidelně pořádá Krajské přebory jednotlivců v rapid šachu – cca 120 
hráčů, O krále a královnu – turnaj pro děti navštěvující školku – cca 100 
hráčů, okresní přebory škol, krajské přebory škol, krajské přebory 
mladších žáků, FIDE Open v rapid a bleskovém tempu. 

 
 
 
 
Za pořadatelský tým Beskydské šachové školy 
 
 
 
 
 
     Ing. Petr Záruba, 
     ředitel Beskydské šachové školy z. s. 
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