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SK Slavia Orlová ve spolupráci s Moravskoslezským krajským šachovým svazem pořádá 

 Mistrovství Moravy a Slezska kat. H10, H12, H14, H16 a dívek 2020 
pro kraje: Jihomoravský, Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Vysočina. 

 
Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu České republiky 

Pořadatel: SK Slavia Orlová, z.s. – Oddíl šachu 

Termín: 17. 12. – 22. 12. 2020 

Změna termínu: Z důvodu vládních protiepidemiologických nařízení bylo Mistrovství Moravy a Slezska 
mládeže do 16 let v původním termínu 27. 10. až 1. 11. 2020 odloženo.  
Předpokládáme, že v termínu 17. 12. – 22. 12. 2020 již budou sportovní akce povoleny a 
budeme moct uspořádat Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let. 
Pokud nebudeme moct mistrovství uspořádat v termínu 17. 12. – 22. 12. 2020, bude 
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let odloženo na termín 11. až 16. 1. 2021. 
Pokud nebudeme moct mistrovství uspořádat v termínu 11. až 16. 1. 2021, bude 
Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let zrušeno. 

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o., 788 11 Loučná nad Desnou - Rejhotice 72 
GPS: 50°05'59.37"N, 17°06'11.30"E; http://www.hotelds.cz/ 

Ředitel mistrovství: Jiří Novák, Družstevní 681, 735 41, Petřvald 
mobil: 608 830 041; e-mail: jiri.novak@sachyorlova.cz 

Hlavní rozhodčí: IA Jiří Kopta; mobil: 723 445 242; e-mail: kopta.jiri@centrum.cz 

Rozhodčí: FA Martin Sieber, IA Jan Sikora, Jiří Novák ml., Petr Nytra, Aleš Pekárek 

Rozbory partií: FM P. Zabystrzan (hl. trenér), IM L. Langner, WGM O. Sikorová, IM V. Neděla 

Hrací systém: Hraje se podle Pravidel šachu FIDE švýcarským systémem na 9 kol, každá věková 
kategorie hraje samostatný turnaj. Dívky hrají společně s chlapci. 

Hrací tempo: 90 minut na partii + 30 sekund na tah 

Čekací doba: 30 minut 

Právo účasti v 

turnajích: 

U16 – hráči a hráčky narození v roce 2005 a mladší U14 – hráči a hráčky narození v roce 

2007 a mladší U12 – hráči a hráčky narození v roce 2009 a mladší U10 – hráči a hráčky 

narození v roce 2011 a mladší 

Všichni hráči musí být registrováni v ŠSČR a musí být registrováni v jednom 

z uvedených KŠS: Jihomoravský ŠS, Moravskoslezský KŠS, ŠS Olomouckého kraje, 

KŠS Vysočina a ŠS Zlínského kraje. 
FIDE OPEN, Bleskový turnaj – všichni řádně přihlášení zájemci. 

Pomocná hodnocení: 1. Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE), 2. Buchholz bez 

výsledku soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 3. Buchholz, 4. Sonnenborn-Berger, 
5. Vícekrát černé, 6. Los 

Postupy: Na MČR 2021 postoupí min. 8 hráčů z kategorií H10, H12, H14 a H16. 

  

Vklad do turnajů: V turnajích  U16, U14, U12  a  U10  je  vklad  700  Kč,  vítězové  KP  a  účastníci  

MČR z března 2020 - 450 Kč, hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují bez 

vkladu. 
FIDE OPEN: 700 Kč; Bleskový turnaj: 50 Kč. 

Zápočet na ELO: Všechny turnaje budou započteny na LOK ČR; kategorie U16, U14, U12 a FIDE 

OPEN na FRL, bleskový turnaj na FRLB. 

Cenový fond: Nejlepší 3 dívky a nejlepší 3 chlapci v každé věkové kategorii obdrží poháry, medaile a 

diplomy. Podmínkou předání cen je osobní účast oceněného na slavnostním zakončení. 
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Časový rozpis: Středa 16.12. od 18:00 do 20:00 presence, ubytování 
Čtvrtek 17.12. od 10:00 do 13:30 presence, ubytování 

od 14:30 do 14:45 slavnostní zahájení 

od 15:00 do 19:00 1. kolo 

Pátek 18.12. od 09:00 do 13:00 2. kolo 

od 15:00 do 19:00 3. kolo 

Sobota 19.12. od 09:00 do 13:00 4. kolo 

od 15:00 do 19:00 5. kolo 

Neděle 20.12. od 09:00 do 13:00 6. kolo 

od 15:00 do 19:00 7. kolo 

Pondělí 21.12. od 09:00 do 13:00 8. kolo 

od 15:00 do 19:00 bleskový turnaj jednotlivců 

Úterý 22.12. od 09:00 do 13:00 9. kolo 

od 14:00 do 15:00 slavnostní zakončení 

Stravování: V hotelové restauraci v místě konání. Je možno objednávat i jednotlivá jídla. 
Snídaně 70 Kč, oběd 105 Kč, večeře 90 Kč. U bezlepkové stravy je příplatek 20 Kč za 

snídani, 10 Kč za oběd a večeři. 

Ubytování: Pokoje jsou dvou a třílůžkové a mají vlastní koupelnu a WC (případně bez WC). 

Dále jsou k dispozici dvoupokoje, které mají vlastní koupelnu a WC. 

Počet lůžek na dvoupokojích: 2 + 2 či 2 + 3, ev. 2 + 4. 

Cena ubytování při pobytu 4 a méně nocí bez snídaní = 500 Kč / noc / lůžko. 

Cena při požadavku 1 osoby ve 2 lůžkovém pokoji bez snídaně = 500 Kč / noc. 

Cena ubytování Horní budova 

Pokoj bez WC 240 Kč / noc / lůžko při pobytu 5 a více nocí. 

Pokoj s WC a koupelnou 290 Kč / noc / lůžko při pobytu 5 a více nocí. 

Luxusnější pokoj 2-lůžkový 370 Kč / noc / lůžko při pobytu 5 a více nocí. 

Luxusnější pokoj 3-lůžkový 350 Kč / noc / lůžko při pobytu 5 a více nocí. 

Cena ubytování Dolní budova (luxusnější) 

Standardní pokoj 2-lůžkový 440 Kč / noc / lůžko při pobytu 5 a více nocí. 

Standardní pokoj 3-lůžkový 400 Kč / noc / lůžko při pobytu 5 a více nocí. 

Apartmán pro 3 osoby 520 Kč / noc / lůžko při pobytu 5 a více nocí. 
 

Ubytování účastníků bude realizováno dle zaslaných požadavků do naplnění 

kapacit zařízení. Pokoje budou rezervovány dle pořadí přihlášených. Pořadatel si 

vyhrazuje právo po přijetí přihlášky upravit požadovaný typ ubytování. 

 
Obecní poplatek: Osoby starší 18 let uhradí prostřednictvím recepce poplatek obci ve výši 21 Kč/noc. 
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Přihlášky: Aktualizaci či storna původních přihlášek a nové přihlášky zasílejte elektronicky na e-
mailovou adresu kopta.jiri@centrum.cz do 29. 11. 2020. Součástí přihlášky musí být 
uvedeny fakturační údaje a variabilní symbol platby. 

Platby: Objednané ubytování a stravování je nutno uhradit do 2. 12. 2020 složenkou, nebo 

bezhotovostním převodem na účet č. 107-5310430287/0100. 

Jako variabilní symbol uveďte číslo LOK hráče (viz http://db.chess.cz). 

U hromadných plateb může být jako variabilní symbol použit pětimístný číselný kód 

oddílu přidělený ŠSČR (např. Lokomotiva Brno: 22053). 

Přirážku 2 000 Kč / přihlášku nebo platbu uhradí všichni, kteří zašlou přihlášku či 

uhradí povinné platby po stanovených termínech. 
Vklad do turnajů bude uhrazen hotově v místě konání v průběhu 1. kola! 

Storno poplatky: Při odhlášení alespoň 7 dní před začátkem MMaS je storno poplatek 25% z uhrazené 

částky (75 % organizátor zašle zpět na účet), při odhlášení v období kratším činí storno 

poplatek 50 %. V případě doplnění nového hráče za odhlášeného se storno neplatí. 

Doprovod: Každý hráč mladší 18 let musí mít nepřetržitě po celou dobu pobytu s sebou vlastní 
doprovod, osobu starší 18 let, která za tohoto hráče bude zodpovídat. Tato odpovědná 
osoba bude uvedena v přihlášce u každého hráče. 

Různé: Zpravodajství z MMaS a on-line přenos budou probíhat na stránkách www.mkss.cz. 

Bulletin bude vydáván v elektronické formě (polovina partií každé kategorie). 

Diváci budou mít povolen přístup do hracích sálů dle aktuálně stanovených 

podmínek. 
 

GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) dává 
souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro rezervaci ubytování, pro zápočet 
turnajů na LOK a FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením 
jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 

Mimořádná 

opatření: 

Hráči i doprovod se seznámili s vymezením osob s rizikovými faktory i s doporučením, 
aby zodpovědně zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti. Hráči ani jejich 
doprovod nesmí mít příznaky virového onemocnění. Hráči ani jejich doprovod nesmí 
mít příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 
infekce dýchacích cest). Zároveň v průběhu 14 dnů před mistrovstvím nebyli v kontaktu 
s infikovaným člověkem a ani s člověkem, který je v karanténě. Každý účastník musí 
mít s sebou roušky v odpovídajícím množství. 
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechny stanovená mimořádná opatření dle 
nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, dle propozic a dle pokynů pořadatele. 
 

 

Informace, online partie, výsledky: 

http://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-moravy-mladeze-do-16-let/ 
 

 

V Petřvaldě dne 20. 11. 2020  Jiří Novák, ředitel MMaS 2020 Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR 
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Otevřený turnaj jednotlivců pořádaný v rámci MMaS mládeže 2020 v Koutech nad Desnou. 

 

Pořadatel: SK Slavia Orlová, z.s. – Oddíl šachu 

 

Ředitel turnaje: Jiří Novák 

Tel: +420 608 830 041 

E-mail: jiri.novak@sachyorlova.cz 
 

Termín: 17. 12. – 22. 12. 2020 

 

Systém: švýcarský systém na 9 kol, započítáno na FIDE a LOK ČR 

 

Hodnocení: 1. Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE), 2. Buchholz 

bez výsledku soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 3. Buchholz, 

4. Sonnenborn-Berger, 5. Vícekrát černé, 6. Los 

 

Hrací tempo: 90 min + 30 s/tah pro každého hráče 

 

Podmínky účasti: včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada fakturace za pobytové 

náklady. 

Časový rozvrh:  

Středa  
 

16.12. 
 

od 18:00 
 

do 20:00 
 

presence, ubytování 
 Čtvrtek 17.12. od 10:00 do 13:30 presence, ubytování 
   od 14:30 do 14:45 slavnostní zahájení 
   od 15:00 do 19:00 1. kolo 
 Pátek 18.12. od 09:00 do 13:00 2. kolo 
   od 15:00 do 19:00 3. kolo 
 Sobota 19.12. od 09:00 do 13:00 4. kolo 
   od 15:00 do 19:00 5. kolo 
 Neděle 20.12. od 09:00 do 13:00 6. kolo 
   od 15:00 do 19:00 7. kolo 
 Pondělí 21.12. od 09:00 do 13:00 8. kolo 
 Úterý 22.12. od 09:00 do 13:00 9. kolo 
   od 14:00 do 15:00 slavnostní zakončení 

 

Startovné: 700,-Kč (pro všechny) 

 

Cenový fond: Garantovaná 1. 7 000 Kč, 2. 5 000 Kč, 3. 4 000 Kč, 4. 3 000 Kč, 5. 2 000 Kč 

 

Přihlášky a platby: viz propozice MMaS 

 

http://www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mistrovstvi-moravy-mladeze-do-16-let/ 
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Akce je podporována Moravskoslezským krajem. 

MMaS 2020 
Bleskový turnaj 

 

 

 
 

 

Otevřený turnaj jednotlivců pořádaný v rámci MMaS mládeže 2020 v Koutech nad Desnou. 

 

Pořadatel: SK Slavia Orlová, z.s. – Oddíl šachu 

 

Ředitel turnaje: Ing. Jiří Kopta 

Tel: +420 723 445 242 

E-mail: kopta.jiri@centrum.cz 
 

Termín: 21. 12. 2020 v 15:00 

 

Systém: švýcarský systém na 11 kol, turnaj bude započten na FRL pro bleskový šach 

 

Hodnocení: 1. Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE), 2. Buchholz 

bez výsledku soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 3. Buchholz, 

4. Sonnenborn-Berger, 5. Vícekrát černé, 6. Los 

 

Hrací tempo: 3 min + 2 s/tah pro každého hráče 

 

Přihlášky: přihlášky do 18:00 dne 20. 12. na adresu ředitele turnaje s požadavkem na 

ubytování, případně osobně u rozhodčích v průběhu MMaS. 

Harmonogram: konec presence 14:45 

zahájení 15:00 

 

Startovné: 50,-Kč (pro všechny) 

 

Cenový fond: 1. místo 500,-Kč + pohár 

2. místo 400,-Kč 

3. místo 300,-Kč 

4. místo 200,-Kč 

5. místo 100,-Kč 

 

Nejlepší hráč U16 (2005 a ml.): 100,-Kč 

Nejlepší hráč U14 (2007 a ml.): 100,-Kč 

Nejlepší hráč U12 (2009 a ml.): 100,-Kč 

Nejlepší hráč U10 (2011 a ml.): 100,-Kč 

Nejlepší žena (dívka): 100,-Kč 

 

Cena ubytování: 500 Kč / noc / osobu (při ubytování na 1 noc). 
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