
Komise mládeže
Šachového svazu České republiky

Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství Čech kategorie HD12, HD14, HD16 
pro rok 2020 pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, StČ.

1. Termín:
Dle podmínek KM ŠSČR : 24. října až 31. října 2020.
Pro zájemce bude zajištěn nocleh již od pátku 23. října 2020.

2. Místo konání:
Resort Eden Herlíkovice, Za Řekou 370, 543 02 Vrchlabí  www.eden-herlikovice.cz

3. Pořadatel:
Šachová škola pat a mat, z.s.  Zahradní 275, 277 35 Mšeno, IČ:  26558319

4. Ředitel turnaje:
Michal Mach, Boženy Němcové 651, 47301 Nový Bor
E-mail: machmichal@seznam.cz, Telefon - 732 636 825

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

6. Hrací místnosti:
Hlavním hracím sálem bude sál Resortu Eden o rozměrech 15 x 11,5 m a další dvě místnosti 
(restaurace) Resortu Eden.  Sál bude ozvučen a použit i na zahájení a zakončení akce. 
Kapacita hracích místností je minimálně 300 míst. 

7. Ubytování:
Pořadatel zajistí až 330 lůžek ubytování se společným soc. zařízením, přímo v Resortu Eden.
Pořadatel zajistí až 250 lůžek hotelového typu ( TV + vlastní soc.zařízení ), v Resortu Eden a 
přilehlých pensionech, do 500m od místa konání akce. 

8. Stravování:
Pořadatel zajistí pro všechny ubytované účastníky stravování v Resortu Eden nebo přímo 
v místě jejich ubytování. Objednávka stravování není podmínkou pro ubytování.
Účastníci si mohou objednat i jednotlivá jídla.

9. Občerstvení:
Bude zajištěno během turnaje . Bude zajištěna místnost pro posezení doprovodů a to
i neubytovaných, mimo čas výdeje jídel.

10. Cena ubytování a stravování:
Ubytovna plná pense  590 Kč/osoba/noc  3 a více lůžkový pokoj, příplatek za dvoulůžkový 
pokoj + 50 Kč osoba/noc, za jednolůžkový pokoj  + 150 Kč/noc. 
Hotelové ubytování a apartmány   810Kč/den 2 a více lůžkové pokoje, příplatek za 
jednolůžkový pokoj  + 150 Kč/den.
Samostatně  objednaná jídla  (oběd a večeře)  + 120Kč / porce
Odečet za neobjednané jídlo  - 80Kč / porce



      11.  Finanční zajištění: 
Dotace od ŠSČR ve výši 60.000 Kč. Vklad v mistrovských kategoriích:

- přímo postupující a krajští přeborníci = 400 Kč,
- dívky = 400 Kč,
- ostatní hráči = 650 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 Open turnajích bude hodnoceno prvních 5 hráčů.
Celkový cenový fond bude v hodnotě minimálně 35.000 Kč.

13. Doprovodný program:
Pořadatel zajistí pro účastníky šachový i nešachový doprovodný program (simultánky, 
bleskový turnaj,  tematické přednášky, fotbalový turnaj, návštěva bazénu apod.) V případě 
dobrého počasí možná lanovka na Žalý.

14. Zajištění akce:
Pořadatel splní všechny podmínky konkurzu na pořadatele.
Pořadatel zajistí on-line přenos 60 partií Mistrovství Čech, pokud ŠSČR pořadateli zapůjčí 60 
funkčních souprav pro on-line přenos.
Pořadatel bude po dohrání každého kola aktualizovat výsledky na webu i na vývěskách 
mistrovství.
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.
     

15.  Výhody a nevýhody místa:
Výhody - Resort Eden je uzavřený areál, v kterém bude probíhat většina ubytování, veškeré 
hraní a stravování, v areálu je i mnoho volného místa pro trávení volného času účastníků. 
Velkou výhodou je prostor pro posezení  doprovodů.
WiFi pokrytí celé ubytovací části Resortu Eden. 
Nevýhody - Menší počet ubytování hotelového typu, obědy a večeře bez možnosti výběru.



  
16. Zkušenosti pořadatelů:
MČech HD 8 a 10 - 2015
MČR v rapid šachu mládeže  HD 12-16 - 2015 a 2019
MČR  D18-20  a polofinále MČR H18-20 - 2015 - 2019 
MČR družstev mladších žáků  - 2018-2019

Pořadatelství KP mládeže v šachu a šachových táborů

Michal Mach  Roman Burda
Ředitel turnaje Předseda z.s

  


