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Rozpis 

Mistrovství ČR mužů 2021 

MČR mužů 2021 se bude konat jako uzavřený turnaj 10 hráčů. 

1. Právo účasti 

Pouze hráči s platnou registrací u ŠSČR (ke stejnému datu jako rozhodný rating), kteří nejsou na FRL 
vedeni pod jinou federací než CZE: 

a) 1. – 3. z MČR mužů 2020 
b) 4 (krom add a) dle ratingu 
c) 2 (krom add a+b) z kvalifikačních turnajů 
d) 1 nominace KRÚ 

Rozhodný rating ve všech případech je k 1. dni měsíce 3 měsíce před zahájením MČR mužů 2021 (při 
konání MČR v září tedy k 1. červnu). 

Podmínkou zachování práva účasti je přihláška podaná dle propozic řádně a včas. 

Náhradníci za oprávněné dle písm. a) a b): 

a) 4. z MČR mužů 2020, příp. další náhradník dle rozhodného ratingu 
b) dle rozhodného ratingu 

Náhradníci za oprávněné dle písm. c), včetně situace, kdy oprávněný dle písm. c) získá dodatečně (ja-
ko náhradník) oprávnění dle písm. b): 

 další v pořadí příslušného kvalifikačního turnaje 

 pokud se uskuteční jen 1 z kvalifikačních turnajů, získají z něj právo postupu 2 (+ případní ná-
hradníci dle první odrážky) 

 pokud se neuskuteční žádný kvalifikační turnaj, budou náhradníci určeni dle rozhodného ra-
tingu. 

2. Kvalifikační turnaje 

V důsledku vlivu pandemie COVID-19 (zrušení turnaje v Teplicích) jsou kvalifikačními turnaji Pra-
ha (Open 14. až 20. 6.) a Pardubice (A-turnaj 23. až 31. 7.). 

Krajští přeborníci 2020 obdrží od ŠSČR finanční příspěvek do výše 5.000 Kč na úhradu prokázaných 
nákladů (vklad, cestovné, pobyt) za účast v jednom kvalifikačním turnaji. 

3. Systém turnaje 

Každý s každým na 9 kol (bez dvojkol), 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 
30 sekund na každý tah od začátku partie pro každého hráče. Budou uplatněna tzv. Sofijská pravidla. 
Turnaj bude započítán na FRL a LOK. 

4. Termín 

17. až 26. září 2021 (může být změněn v důsledku vlivu pandemie COVID-19). 
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5. Úhrady hráčů a hráčům 

Vklad se nevybírá. 

Pořadatel hráčům uhradí cestovné (do výše nákladů na hromadnou dopravu z místa bydliště do místa 
konání MČR a zpět) a pobytové náklady (9 nocí ubytování a 9denní stravování plnou penzí nebo dle 
Ekonomické směrnice ŠSČR). 

6. Finanční ceny 

Pořadatel vyplatí hráčům finanční ceny. Rozdělení cenového fondu (minimálně celkem 260.000 Kč) 
bude upřesněno v propozicích. 

Schváleno STK ŠSČR 16. března 2021 
Jan Malec, 
předseda STK ŠSČR 


