
 
 

pořádá za podpory 
 

Národní sportovní agentury, Českého PARA sportu, z.s., 
   Šachového svazu ČR, MDA RIDE a dalších příznivců 

 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

  V ŠACHU 

TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH MUŽŮ A ŽEN 2021 

 

zároveň hrané jako tradiční šachový turnaj 
 

O POHÁR MDA RIDE 

 
 

 

Termín konání: 10.10. – 15.10.2021  

 

Místo konání:   Hotel Istria, Rudé armády 20, Velké Losiny, PSČ: 788 15 

    https://www.hotel-losiny.cz/cs/ 

                                      

Hrací systém: Hraje se dle pravidel šachu FIDE, švýcarským systémem na 7 kol bez          

rozdílu postižení a výkonnosti, tempo hry 1,5 hod. + 30 sekund za tah.       

Vítěz v jednotlivých kategoriích získá titul mistr ČR TP v šachu 2021, nejlepší 

žena titul mistryně ČR TP v šachu 2021 (podmíněno  minimální účastí 3 hráčů 

v jednotlivých kategoriích). Vítěz za AMD získá pohár MDA RIDE. Výsledky  

budou zaslány na zápočet ELO FIDE a zároveň na  ELO ČR.  

  

Právo účasti: Hráči s tělesným postižením (postižení pohybového ústroji)  +  pozvaní hráči 

bez postižení 

  

Ředitel turnaje: Jan Mikulenčák, janmikulencak@seznam.cz, tel.: 720508300 

 

Administrativa: Irena Badačová, tjrespekt@seznam.cz, tel.: 722902812 

 

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Šnyta, zdenek.snyta@seznam.cz 

                              

Ubytování: Hotel Istria se nachází v centru Velkých Losin.  

                                    Pokoje jsou převážně dvoulůžkové, s vlastním sociálním zařízením.   Všechny 

prostory hotelu jsou bezbariérové.                    
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 Strava: Zajistí pořadatel v místě ubytování formou polopenze počínaje večeří   v den 

příjezdu  a konče snídani v den odjezdu.  

                                                                           

Pobytový poplatek:   Ubytování a polopenze  hotově při prezentaci.  

Jednolůžkový pokoj za příplatek Kč 500,-/pobyt (nutná rezervace). 

 k úhradě 

hráč 2.500,- 

nutný asist. vozíčkáře 2.500,- 

ostatní 4.000,- 

 

                                      

Startovné:  Bez rozdílu výkonnosti Kč 500,-. 

 

Ceny:   Garantovaný cenový fond ve výši Kč 25.000,-  

(celkem pro všechny kategorie, TP, ženy, nejlepší vozíčkář, nejlepší  hráč do 

ELA 1800, bez postižení). 1. cena v kategorii TP Kč 5.000,-).  

 

Prezentace:  V recepci hotelu v neděli 10.10.2021 od 14:00 do 16:30 hodin. 

                              

Časový plán: Bude určen po ukončení prezentace, jedno dvoukolo. Zahájení turnaje  

10.10.2021 v 16:45 hodin. 1. kolo 10.10.2021 v 17:00. Vyhlášení výsledků 

15.10.2021 - 30 minut po dohrání poslední partie. 

 

Přihlášky: Do 3.10.2021 e-mailem: tjrespekt@seznam.cz nebo na tel. organizátora. 

Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, bydliště, datum narození a požadavek 

na jednolůžkový pokoj (pořadatel má k dispozici omezený počet).  

 

 S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci platí tato hygienická opatření: 

 Pro ubytování v hotelu a pro přijetí do turnaje je třeba splnit jednu z následujících možností: 

    a) očkování (min 14 dnů po druhé dávce) 

    b) prodělání nemoci (max půl roku) 

    c) PCR test (max 7 dní) 

    d) antigenní test (max 3 dny) 

Viz aktuální opatření: https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby/podminky-vstupu-do-

provozoven-sluzeb 

 

Přihlášením do turnaje dává účastník (za účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce) souhlas se 

zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FIDE rating, popř. další prezentaci 

výsledků. 

Rovněž souhlasí s pořizováním jeho fotografií, jejich uchováním a případnou prezentací. 

 

Na vaší účast se těší pořadatelé 

Irena Badačová v.r. 
 

hlavní partneři turnaje 
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