
ŠK Spartak Ústí nad Labem 

Mistrovství ČR mužů 2022 

 
Ústí nad Labem 7.-15.5. 

 (eventuálně na přání svazu 14.-21.5.) 

 

Nabízíme mistrovství na odpovídající úrovni v centru krajského města Ústí n.L. 

V prostorném velkém sále Domu kultury Ústí n.L. 

Navážeme na Mistrovství ČSR mužů z roku 1972 (po 50 letech) i na MČR 1994, kam stejný ředitel 
turnaje, jako 2022 navrhovaný, hostil kompletní první desítku hráčů žebříčku ČR. Mezi 50 účastníky. 

Mohli bychom na přání svazu jednat i o jiném termínu, dle termínového kalendáře se snažíme zahájit 
po Mitropě a ukončit tak, aby mohla být nominace na olympiádu 2 měsíce před začátkem olympiády. 
Viz reglement FIDE a  nově založený mezin. spolek Mitropa. 

Vychází nám pouze tyto dva termíny. 

 

A, 

Nabízíme centrum města Ústí n.L., vhodné podmínky pro hru i pro ubytování. 
 

Zveme do Domu kultury Ústí nad Labem, velkého sálu, Velká Hradební.  

Na velkém sále může být postaveno až 100 on-line šachovnic, bude-li jich cca 50 bude mít každý 
hodně prostoru. 

K tomu přísálí na rozbory. 

Ubytování v blízkém (250m) Interhotelu Bohemia, Mírové náměstí.  

I s předpokladem zvýšení cen  2022 garantujeme 
2lůžko v ceně 1600 Kč 2lůžko, 1000 Kč 1lůžko. 

 120 účastníků (možná více) ubytujeme.  

Další ubytování v hotelu Vladimír za ceny 2000 Kč / 1400 Kč jednolůžko 
(450 m od Domu kultury) 

 

B, 

Oslovíme zástupce města, kraje.  

Podporu, záštitu už nyní přislíbil rektor univerzity Ústí n.L.  Martin Balej 
 
Mediálně máme přislíbenou účast Českého rozhlasu, ředitelem divize Sever.  
 
Regionální televizi. 



Ústeckého deníku (noviny Vltava-Labe-press). 

Dále oslovíme ČT4sport, byli již na 2 našich akcích. 

Dále pak ČTK a celostátní média. 

 

C, 

 Splníme body 1,2,3 konkurzu (právo účasti, systém, termín). 

4. bod požadujeme v plné výši 550.000 Kč.  
Souhlasíme s tím, že rozdělení po dohodě či instrukcí ŠSČR, jak je v textu konkurzu. 

5. Úhrady hráčům - souhlasíme.  

A navíc uhradíme pobyt s plnou penzí všem velmistrům 

6. Vklady dle doporučeného.  

Slevy 50% pro listinu talentů, 25% pro studenty (max. 26let), ženy, důchodce.   

Jsme ochotni jednat při propozicích o částce nejvyšších vkladů, ale zájem svazu je, aby počet „na 
výjimku“ nepřesáhl určité procento. Tak třeba jen vybraným talentům snížit o více než 50% z této 
částky schopni jsme. 

7. Ceny dle požadovaného, ve smlouvě dořešíme. 

8.1-8.16 zavazujeme se splnit. 

 

9.  

9.1. ŠK Spartak Ústí n.L., V.Hradební 57, 40001,  IČO:44554222 

Pavel Chrz, ředitel turnaje.  

9.2. 

Viz výše ad A 

9.3. 

Viz výše dle bodu 6 konkurzu doplněných včetně slev. 

9.4. 

Ceny ve výši 220.000 Kč. 

Po dohodě rozdělení s ŠSČR. Návrh (v tis): 80-60-40-20-10-5-3-2. Věcné pro 9.-15 místo, nejlepší 
seniory, ženy, mládež v celkové výši 20.000 Kč. 

Startovné do výše 210.000 Kč, dle pokynů ŠSČR (TMK, STK), což je obvyklý postup. 

9.5. 

Viz ad  B výše 



 

9.6. 

Výlet lanovkou na zámeček Větruše (1km) 

Plavecká hala a otevřený bazén Klíše (3km) 

Výlet Tisské stěny (20 km) 

Výlet hrad Střekov (5 km) 

Večírek v hotelové restauraci, salónku s rautem 

9.7. MČSR se konalo v roce 1972 v Ústí n.L., slavíme tak 50 let. 

Potom jsme pořádali (už stejný ředitel turnaje jako 2022), v roce 1994. 

Získali jsme kompletní první desítku žebříčku hráčů do švýcarského systému o 50 hráčích. 

 Dále jsme pořádali spoustu dalších akcí. 

10. Splníme. 

Pavel Chrz, předseda ŠK Spartak Ústí n.L.  

 

 

 

 

 

Propozice (koncept-návrh, propozice ke schválení dle harmonogramu): 

ŠK Spartak Ústí n.L. pořádá: 

Mistrovství mužů 2022 
7.-15.5. (14.-22.5.) 

Dům kultury, V.Hradební 57, Ústí n.L. 

Ředitel turnaje: Pavel Chrz, 602139998, republika@sachyusti.cz  

Rozhodčí: Dle schváleného KR ŠSČR 

 Právo účasti: Hráči s tituly GM či IM, resp. hráčky s tituly WGM či WIM, hráči a hráčky s ELO FIDE >= 
2200 a krajští přeborníci mužů z roku 2021. Pouze hráč nebo hráčka (dále označeni jen jako „hráč“) s 
platnou registrací u ŠSČR, který není na FRL veden pod jinou federací než CZE. Pořadatel má právo 
přijmout do turnaje i hráče nesplňující požadavek minimálního ELO. 

 Systém turnaje Švýcarský systém 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. Turnaj bude 
započítán na FRL a LOK 

 
Ubytování v blízkém (250m) Interhotelu Bohemia, Mírové náměstí.  

mailto:republika@sachyusti.cz


I s předpokladem zvýšení cen  2022 garantujeme 
2lůžko v ceně 1600 Kč 2lůžko, 1000 Kč 1lůžko. 

 120 účastníků (možná více) ubytujeme.  

Další ubytování v hotelu Vladimír za ceny 2000 Kč / 1400 Kč jednolůžko 
(450 m od Domu kultury) 

 

Přihlášky: Elektronickým formulářem, kde pouze vyplníte jméno, příjmení, ID ŠSČR a případný zájem o 
ubytování do 25.4. 2022. 
Později pouze za souhlasu pořadatele s vyšším vkladem.  

Ceny celkem 220.000 Kč + věcné 
 
(v tis): 80-60-40-20-10-5-3-2. Věcné pro 9.-15 místo, nejlepší seniory, ženy, mládež v celkové výši 
20.000 Kč. 

 

První tři MČR mužů 2021 a krajští přeborníci z roku 2021, kteří jsou v termínu přihlášeni, vklad neplatí.  

Ostatní včas přihlášeni. 

Hráči s ELO FIDE: > 2400 650,- Kč  

2351 - 2400 950,- Kč  

2301 - 2350 1.300,- Kč  

2251 - 2300 1.650,- Kč  

2200 - 2250  

1.950,- Kč *< 2200 3.950,- Kč 

 Slevy 50% pro listinu talentů, 25% pro studenty (max. 26let), ženy, důchodce.   

Po termínu přihlášení se zvyšuje vložné o 50%. 

 

Včas přihlášeným: 1.-3. z minulého MČR mužů a velmistrům uhradíme pobyt s plnou penzí (PP dle ES 
ŠSČR)  

 Materiál zajištuje pořadatel. 

Mistrovství se počítá do FIDE R a LOK ČR. 

Anticovid: Dle aktuálních nařízení. 

Postupy: 1.-3. na ME jednotlivců 2022  

 

Připravujeme výlety, kulturu: 

Výlet lanovkou na zámeček Větruše (1km) 



Plavecká hala a otevřený bazén Klíše (3km) 

Výlet Tisské stěny (20 km) 

Výlet hrad Střekov (5 km) 

Večírek v hotelové restauraci, salónku s rautem 

 

Pavel Chrz, předseda ŠK 

  

 


