
 
 
 

Mistrovství České republiky mužů v šachu  
2021 

 
 
 

Přihláška do konkurzu 
 
 

 
 
 
 
 
 

17. - 26. září 2021 
 

 
 
 

Šachový klub Zlín, z.s. 
 
 
Dle konkurzních podmínek uveřejněných na webu Šachového svazu České republiky, z.s. 
podávám tuto přihlášku na pořadatele Mistrovství České republiky mužů v šachu pro rok 2021.  
 

1. Pořadatel 



Šachový klub Zlín, z.s. 
 

2. Místo konání 
Hotel Moskva Zlín, http://hotelmoskva.cz 
Hrací sál:   salonek 308 ve třetí etáži  (viz foto ze zápasu ČR – Polsko v roce 
   2020), http://hotelmoskva.cz/konference/ 
Zázemí turnaje:  foyer salonku a další prostory ve třetí etáži hotelu.  

    
 

3. Ředitel turnaje 
Ing. Rostislav Svoboda.  
Tel. 777 553 113, e-mail.: rostislavsvoboda@seznam.cz. 
 

4. Rozhodčí turnaje  
 Rozhodčí s titulem IA bude navržen pořadatelem turnaje ke schválení STK ŠSČR
 v termínu schvalování propozic turnaje.  
 
5. Termín konání 

Pátek 17. září až neděle 26. září 2021.  
Po dohodě s vypisovatelem konkurzu může být do podpisu smlouvy o pořádání akce 
(nejpozději 15. 3. 2021) dohodnuta úprava termínu v rozmezí měsíce září.  
 

6. Hrací systém 
Uzavřený turnaj pro deset účastníků s použitím Sofijských pravidel pro nabízení 
remizy. Turnaj bude započítán na FRL a LOK. 
 

7. Hrací tempo 
90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 sekund na každý tah 
od začátku partie pro každého hráče.  
 
 
 
 

8. Časový rozpis  

mailto:rostislavsvoboda@seznam.cz


 Pátek 17. září  18,00 – 21,00 hod. presence účastníků turnaje 
 Sobota 18. září 10,00 hod.  losování turnaje  
 Sobota 18. září 15,00 hod.  začátek partií 1. až 8. kola 
 až  
 sobota 25. září      
 Neděle 26. září 11,00 hod.   začátek partií 9. kola 
    16,00 hod.   vyhlášení vítězů turnaje 
 
9. Ubytování 

Hotel Moskva. Jednolůžkové pokoje, kategorie hotelu 4 hvězdičky, 
http://hotelmoskva.cz/ubytování/.  

    
Hráčům, kteří nebudou bydlet v hotelu zajištěném pořadatelem, bude vyplaceno denní 
stravné ve výši cestovních náhrad dle ES ŠSČR a cestovné z místa trvalého bydliště 
ve výši cestovného při užití osobního auta obsazeného jednou osobou dle ES ŠSČR. 
 

10. Stravování 
Restaurace v hotelu Moskva, http://hotelmoskva.cz/gastronomie/. 
Snídaně v hotelové restauraci Bohemie ve třetí etáži.  

    
Obědy a večeře v restauraci Steakhouse legenda případně v dalších restauracích 
v hotelu Moskva. 

11. Cestovné 



Účastníkům turnaje bude vyplaceno úhrada cestovného pro dopravení se na a z turnaje 
z místa trvalého bydliště v ČR ve výši odpovídající použití hromadné dopravy. 
 
12. Finanční zajištění 

Z dotace Šachového svazu České republiky ve výši 480 tisíc Kč bude zajištěn finanční 
cenový fond turnaje ve výši 260 tisíc Kč a veškeré další požadavky na uspořádání 
turnaje dle konkurzních podmínek a této nabídky. Případné další náklady převyšující 
dotaci potřebné k zajištění akce dle konkurzních podmínek včetně mzdových nákladů 
pořadatele budou hrazeny z vlastních zdrojů Šachového klubu Zlín. 
 

13. Technické zajištění 
Hrací materiál, pořadatelskou službu a rozhodčí turnaje zajistí pořadatel.  
 

14. Cenový fond 
Finanční ceny v celkové výši a rozdělení dle určení Šachového svazu ČR v souladu 
s konkurzními podmínkami.  
Pořadatel dále zajistí poháry, medaile a diplomy pro vítěze a pamětní a propagační 
předměty pro všechny účastníky turnaje. 
 

15. Propagace turnaje 
Pořadatel turnaje: 
- zajistí online přenos všech partií turnaje,  
- uspořádá tiskovou konferenci v den zahájení turnaje,  
- zajistí dvakrát během turnaje přítomnost profesionálního televizního studia, které 

natočí a zpracuje obrazový materiál akce, který poskytne televizním stanicím a 
Šachovému svazu ČR pro využití pro pořad V šachu a případně další využití, 

- zajistí denní zpracování tiskových zpráv z turnaje.  
 

16. Doprovodný program a další služby pro účastníky turnaje  
Pořadatel turnaje: 
- poskytne účastníkům akce volný vstup do městských lázní s jedním otevřeným a 

třemi krytými bazény třikrát během turnaje, 
- zajistí bezplatné parkování před hotelem, 
- návštěvu divadelního představení v Městském divadle Zlín.  

 
17. Doprovodný program pro šachvou veřejnost 

Pořadatel turnaje: 
- během turnaje uspořádá besedu s Jánem Markošem spojenou s křestem knihy 

Tajná přísada.  
- uspořádá v součinnosti s ŠSČR simultánku v historickém trolejbuse pro příchozí.  

Zlín 31. ledna 2021 
        Ing. R. Svoboda 


