
 
 
 

Mistrovství České republiky mužů v šachu  
2021 

 
 
 

Propozice 
 
 

 
 
 
 
 
 

17. - 26. září 2021 
 

 
 
 

Šachový klub Zlín, z.s. 
 
 
 
 
 
 



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 

 Jan Sikora, rozhodčí IA. 
 

5. Termín konání 

Pátek 17. září až neděle 26. září 2021. 
 

6. Hrací systém 

Uzavřený turnaj pro deset účastníků s použitím Sofijských pravidel (nelze nabídnout 
remízu předtím, než oba hráči dokončí 30 tah). 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. Právo účasti 

1. až 3. z mistrovství České republiky 2020 v Plzni. 

Čtyři hráči dle žebříčku ČR podle ratingu FIDE k 1. červnu 2021. 

Nejlepší hráč vedený na listině FIDE pod značkou CZE z kvalifikačního turnaje Prague 
International Chess Festival 2021 – otevřený mistrovský turnaj. 

Nejlepší hráč ČR vedený na listině FIDE  pod značkou CZE z kvalifikačního turnaje 
Czech Open 2021– otevřený velmistrovský turnaj (Pardubice). 

Jeden hráč nominovaný Komisí reprezentačního úseku ŠSČR. 
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9. Dresscode: 

Hráči jsou povinni se v hrací místnosti a při slavnostním zahájení i vyhlášení pohybovat 
ustrojeni a upravení řádně, to je způsobem odpovídajícím významu turnaje. 

 
10. Přihlášky: 

Závazné přihlášky s požadavky na ubytování a stravování (viz odst. 12) zašlete 
nejpozději do 31. 7. 2021 na adresu: rostislavsvoboda@seznam.cz 

 
11. Časový rozpis 

 Pátek 17. září  18,00 – 21,00 hod. prezence 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 

 
12. Ubytování 

Hráči budou ubytování na náklady pořadatele v jednolůžkových pokojích hotelu 
Moskva. Jednolůžkové pokoje, kategorie hotelu 4 hvězdičky, 
http://hotelmoskva.cz/ubytování/. 

    

Hráčům, kteří nebudou bydlet a stravovat se 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 Ekonomické směrnice ŠSČR. 

 
13. Stravování 

Pořadatelé zajistí na vlastní náklady stravování v hotelu Moskva: 

snídaně a obědy v hotelové restauraci Bohemie ve třetí etáži.  
http://hotelmoskva.cz/gastronomie/. 

večeře v hotelové restauraci Steakhouse legenda v první etáži hotelu Moskva. 
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14. Cestovné 

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

 
15. Cenový fond 

Celkový cenový fond činí 260.000 Kč. 

Rozdělen bude dle umístění: 

1. cena/místo – 55.000 Kč, 2. cena – 45.000 Kč, 3. cena – 35.000 Kč, 

4. cena – 27.500 Kč, 5. cena – 22.500 Kč, 6. cena – 20.000 Kč 

7. cena – 17.500 Kč, 8. cena – 15.000 Kč, 9. cena – 12.500 Kč, 10. cena – 10.000 Kč. 

Při rovnosti bodů se ceny dělí rovným dílem. 

Ceny budou zdaněny dle příslušných ustanovení zákona o dani z příjmů. 

Vítěz turnaje obdrží putovní pohár a první tři hráči diplomy a medaile. Všichni účastníci 
turnaje obdrží pamětní listy. 

 
14. Kritéria pro určení pořadí při rovnosti bodů 

 
A) hodnocení podle systému Sonneborn-Berger, 
B) výsledky vzájemných partií mezi hráči, o které se jedná, 
C) výsledek proti vítězi soutěže, dále proti druhému, třetímu atd, 
D) los. 

 

Tyto propozice byly schváleny STK ŠSČR 8. července 2021. 


