Přihláška do konkurzu na pořádání Mistrovství ČR
mládeže 2022
1. Termín:
Dle podmínek KM ŠSČR: 12. března až 19. března 2022
Pro zájemce bude zajištěn nocleh již od 11.3 2022
2. Místo konání:
Městský Dům Elektra, Masarykova 950, Luhačovice 763 26
3. Pořadatel:
Robert a Petr šachy, z. s., Zlín
4. Ředitel turnaje:
Petr Koutný
E-mail: koutnyy@gmail.com
tel. +420 773 290 553
5. Systém hry a postupový klíč:
Dle rozpisu KM ŠSČR.
6. Hrací místnosti:
V MD Elektra se v minulosti hrávaly turnaje Mistrovství ČR v šachu. Jsou to prostory určené
pro kongresy, divadelní vystoupení a koncerty. Sále je klimatizovaný, dokonale osvětlený a
nabízí prostor pro více jak 600 šachistů. K sálu patří balkonky, prostory pro analýzy, bar. Tyto
prostory jsou ideální pro šachy. Nabízí komfort, který v minulosti využívali šachisté při
turnajích o nejlepší hráče v republice.
https://www.mdkelektra.eu/
7. Ubytování:
Ubytování je v komplexu dvou ubytovacích budov tzv. Hotel Harmonie A a Harmonie B.
https://www.hotel-harmonie.cz/
Pokoje jsou dvoulůžkové a jednolůžkové, vždy se sociálním zařízením na pokoji.
Kapacita hotelu byla prověřena a je 450 lůžek. Dále je v Luhačovicích široký výběr penzionů a
apartmánů, v kapacitě dalších 500 lůžek.
8. Občerstvení:
V hotelové restauraci bude zajištěno občerstvení a to po celou dobu akcí.
9. Cena ubytování a stravování:
Cena standardního ubytování je 600 Kč se snídaní za noc a lůžko při pobytu 7 a více nocí.
Stravovat se lze v rámci plné penze v hotelu ( 206 Kč oběd, 206 Kč večeře ). Nebo se lze
stravovat v MD Elektra, kde zajistíme obědy a večeře za 110 Kč.
10. Finanční zajištění:

Dotace od ŠSČR ve výši 75.000 Kč.
Vklad v mistrovských kategoriích 700 Kč.
Hráči z Listiny talentů ŠSČR neplatí v MČR vklad.
Vklad v Národním Openu a ve Fide Openu = 1000 Kč, Hráči s
ELO FIDE nad 2299 vklad ve FIDE OPENu neplatí.
Hráči, kteří nemají platnou registraci ŠSČR na rok 2021 uhradí příplatek 150 Kč.
11. Cenový fond:
Pořadatel zajistí ceny pro nejlepší hráče v každém turnaji.
V mistrovských kategoriích dostanou nejlepší 3 hráči a hráčky poháry, medaile a diplomy.
V mistrovských kategoriích dostane nejlepších 6 hráčů a hráček věcnou cenu.
Pro všechny hráče a hráčky mistrovských kategorií budou zajištěny pamětní medaile.
V openech budou dále vyhodnocení a odměněni nejlepší hráči dle věkových kategorií mládeže
a též nejlepší ženy a senioři.
Celkový cenový fond v hodnotě minimálně 100.000 Kč.
12. Doprovodný program:
Pořadatel zajistí pro účastníky bohatý šachový i ne šachový doprovodný program.
Pořadatel zajistí exkurze, výlety, simultánky s IM, bleskový turnaj, 4 tématické přednášky,
soutěže, apod.
13. Zajištění akce:
Pořadatel splní všechny podmínky konkurzu na pořadatele.
Pořadatel zajistí kvalitní on-line přenos ze všech mistrovských partií a i z dalších
šachovnic. Máme zajištěno 80 elektronických šachovnic.
Pořadatel bude po dohrání kola aktualizovat výsledky na webu i na vývěskách mistrovství.
Pořadatel zpracuje bulletin i z obou ne mistrovských turnajů.
Pořadatel zajistí a uhradí areál, rozhodčí, trenéry, přednášky, simultánky, bulletin, materiální
a technické zabezpečení akce a další obvyklé náležitosti - viz podmínky konkurzu.
Pořadatel zajistí komunikaci pomocí elektronické pošty a pravidelné zveřejňování výsledků a
informací na internetu.
Pořadatel bude na webu průběžně zveřejňovat stav přihlášek.
Pořadatel zajistí ozvučení sálu.
14. Informace o Hotelu Harmonie a MD Elektra, doprovodný program, shrnutí
Hotely Harmonie I. a Harmonie II. se nachází na okraji lázní Luhačovice, nedaleko
vyhledávané Luhačovické přehrady a uprostřed kouzelné přírody, kterou v létě můžete
obdivovat z velké hotelové terasy. Luhačovice patří mezi lázně s dlouhou tradicí, jsou
známé díky prameni Vincentka, nádherné architektuře, tradicím a bohatému kulturnímu
vyžití.
Hotely Harmonie nabízí širokou škálu služeb, které přivítají senioři, rodiny s dětmi i
firemní klientela: komfortní ubytování až pro 500 osob, kvalitní gastronomii, širokou

škálu služeb wellness centra, kongresové služby a pravidelné kulturní akce pro
všechny věkové kategorie.
Doprovodný program tohoto turnaje z něj dělá bezkonkurenční šachový festival. Součástí naší
nabídky jsou doprovodné turnaje a to hned tři. Mistrovství ČR Amatérů v klasickém šachu.
Mistrovství ČR Amatérů v rapid šachu a Mistrovství ČR Amatérů v bleskovém šachu.
Budeme pořádat autogramiádu knížky pana Jansy s přednáškou pana Jansy. Tato přednáška je
spojena s oslavou 80. narozenin české šachové legendy. Šachisty zaujme i přednáška s
Robertem Cvekem.
Okolí Luhačovic nabízí možnosti turistiky, procházek i sportovního vyžití. V blízkosti MD
Elektra je Aquapark.
Nabízíme nejlepší mediální pokrytí tohoto turnaje. Robert a Petr šachy mají měsíčně přes 500
000 zhlédnutí a samozřejmostí je přímý komentovaný přenos, denní reportáže a rozbory.
Zajistíme lokální televizi a lokální noviny s přesahem do celostátních médií. Věříme, že šachy
potřebují medializaci. Tu umíme nejlépe ze všech v naší republice.
Podáváme nabídku s vědomím, že nabídka za ubytování a stravu je mírně vyšší, než bývá
obvyklé na takových turnajích. Nabízené ceny jsou dotovány RP šachy, protože oficiální ceny
pro Luhačovice jsou více než dvojnásobné. Chceme i tímto našim sponzoringem umožnit
hráčům a jejich rodinám pěkný pobyt v jednom z nejkrásnějších měst na Moravě. Jsme si
vědomi, že ubytovací prostory jsou 3 km od hrací místnosti. Máme zajištěnou přepravu
mikrobusy do hrací místnosti. Pro ostatní budeme mít rezervovanou celou ulici na parkování.
Společnost RP šachy podává tuto nabídku s vědomím, že šachové prostředí volá po nových
pořadatelých takových akcí. Proto na pořádání tohoto turnaje budeme spolupracovat s oddílem
TJ Vlčnov a SK Pozlovice. Stručně v bodech shrnu důvody, proč věřím, že naše nabídka má
vysoký potenciál.
-

Luxusní hrací prostředí v MD Elektra
Doprovodné turnaje s cenovým fondem 100 000 Kč
Přednášky s českou šachovou legendou panem Vlastimilem Jansou
Výjimečné využití volného času v Luhačovicích
Podpora města a místních podnikatelů.
Dotujeme ubytování, tak aby bylo dostupné pro každého.
V případě pořádání turnaje, zavazujeme se sponzorovat ZKP pro příští rok a tím podpořit
šachy ve Zlínském kraji.
Spolupořádání turnaje s místními oddíly garantuje silný pořadatelský tým
Zlínský kraj je kraj s velkou členskou základnou a výbornou práci s mládeži.
Bezkonkurenční mediální propagace turnaje
Přímé komentované přenosy
Na turnaj pozveme vedení ŠSČR, reprezentantní trenéry a osobnosti šachu.

Ředitel turnaje
Petr Koutný

Asistent ředitele
Michal Mach

