ŠACHOVÝ FESTIVAL
2022
Mistrovství České republiky mládeže do 16 let
a
doprovodné šachové turnaje

Luhačovice 12. 3. - 19. 3. 2022

PROPOZICE – ROZPIS
1. Pořadatel: Robert a Petr šachy, z. s. , náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
2. Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu České republiky
3. Termín konání: 12. až 19. března 2022
4. Místo konání: Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Masarykova 950, 763 26
Luhačovice https://www.mdkelektra.eu/
5. Ředitel turnaje: Petr Koutný, Podzimní 2422 Uherský Brod 68801. mob: 773 290 553,
email: koutnyy@gmail.com
6. Hlavní rozhodčí: IA Tomas Danada ID 14919362
7. Hlavní trenér: GM Robert Cvek
8. Kategorie: Mistrovství ČR mládeže 2022:
H 10 : chlapci do 10 let, nar. v r. 2012 a mladší
H 12 : chlapci do 12 let, nar. v r. 2010 a mladší
H 14 : chlapci do 14 let, nar. v r. 2008 a mladší
H 16 : chlapci do 16 let, nar. v r. 2006 a mladší
D 10 : dívky do 10 let, nar. v r. 2012 a mladší
D 12 : dívky do 12 let, nar. v r. 2010 a mladší
D 14 : dívky do 14 let, nar. v r. 2008 a mladší
D 16 : dívky do 16 let, nar. v r. 2006 a mladší.
Kategorie H10, H12, H14 a H16 hraje 24 vybraných hráčů.
Kategorie D10, D12, D14 a D16 jsou OPEN.
V mistrovských kategoriích startují pouze šachisté s platnou registrací v ŠSČR.
Doprovodný turnaj: Dva open turnaje
9. Cenový fond:
Pořadatel zajistí ceny pro nejlepší hráče v každém turnaji.
V mistrovských kategoriích dostanou nejlepší 3 hráči a hráčky poháry, medaile.
V mistrovských kategoriích dostane nejlepších 6 hráčů a hráček cenu.
Celkový cenový fond MČR mládeže v hodnotě minimálně min. ve výši 50.000 Kč
10. Systém:
Každá kategorie hraje samostatný turnaj švýcarským systémem na 9 kol. Losování bude
prováděno programem Swiss-Manager. Pokud bude méně než 14 hráček, může KM ŠSČR
turnaje spojit nebo použít systém každá s každou. Hraje se dle platných pravidel FIDE a
Soutěžního řádu ŠSČR. Při shodném počtu bodů rozhodují o pořadí vzájemné partie mezi

hráči, o které se jedná (dle systému FIDE), Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů,
Buchholz, Sonneborn-Bergerův systém, vícekrát černé a los.
11. Hrací tempo: V kategoriích do 10 a 12 let a v openech: 90 min. + 30 s/tah pro každého
hráče. V kategoriích do 14 a 16 let: 90 min./40 tahů + 30 minut do konce s přidáváním 30
s/tah.
12. Sofijské pravidlo: Hráči se smí dohodnout na remíze až po dokončení 30. tahu.
13. Podmínky účasti:
Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada zálohové fakturace za pobytové náklady a
vklad. Platby v hotovosti na místě nejsou možné. U hráčů mladších 15 let je vedoucí výpravy
povinen hodnověrným způsobem prokázat totožnost hráče.
Včasná presence. Souhlas s těmito propozicemi.
Hráč, který nebude mít aktualizovanou registraci k 1. 3. 2022, uhradí příplatek 1.000 Kč. Hráč,
který nebude mít aktualizovanou registraci v den zahájení, nesmí hrát Mistrovství ČR.
14. Časový plán:
Sobota
12. 3. 2022
Neděle
13. 3. 2022
Pondělí
14. 3. 2022

prezence do 15:00

1. kolo:
15:30
2. kolo:
9:00
3. kolo
9:00
4. kolo
15:30
Úterý
15. 3. 2022
5. kolo
9:00
Středa
16. 3. 2022
6. kolo
9:00
Čtvrtek
17. 3. 2022
7. kolo
9:00
Pátek
18. 3. 2022
8. kolo
9:00
Sobota
19. 3. 2022
9. kolo
9:00
Po dohrání posledního kola vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje.
15. Postupy:
První dva hráči v D16 a H16 postupují na MS a ME příslušné věkové kategorie. První tři hráči
v D10, D12, D14, H10, H12 a H14 postupují na MS, ME a MEU příslušné věkové kategorie.
Vítěz má právo výběru, které soutěže se zúčastní. Pak si soutěž vybírá druhý v pořadí. ŠSČR
může nominovat na MS a ME další extra hráče. ŠSČR a pořadatel mohou nominovat na
Mistrovství EU mládeže 2022 další extra hráče.
16. Vklad:
Hráči z Listiny talentů ŠSČR : 0 Kč (ve všech mistrovských kategoriích). Vklad v mistrovských
kategoriích: 700 Kč. Vklady do doprovodných turnajů viz propozice doprovodných turnajů.
17. Ubytování:
Ubytování je zajištěno v hotelovém prostředí i v penzionech v okolí hracího sálu.
Ceny za ubytování v penzionech je 600 Kč/osoba noc.
Cena v hotelu Harmonie je 600 Kč /noc/osoba včetně snídaně ve dvoulůžkovém pokoji
Cena v hotelu Fontána je 890 Kč /noc v jednolůžkovém pokoji
Penzion Romana
Penzion Elektra

kapacita 26 míst
kapacita 26 míst

vzdálenost od hrací místnosti 200 metrů
vzdálenost od hrací místnosti 200 metrů

Penzion Buelever
Penzion Stella
Penzion Jany
Apartmány Alice
Penzion Agape
Penzion Ječmínek
Penzion Anabel
Vila Sofia Leoše Janáčka

Penzion Oaza
Hotel Harmonie
●
●

kapacita 15 míst
kapacita 44 míst
kapacita 12 míst
kapacita 10 míst
kapacita 30 míst
kapacita 30 míst
kapacita 23 míst
kapacita 24 míst

kapacita 13 míst
kapacita 450 míst

vzdálenost od hrací místnosti 200 metrů
vzdálenost od hrací místnosti 1 km
vzdálenost od hrací místnosti 400 metrů
vzdálenost od hrací místnosti 500 metrů
vzdálenost od hrací místnosti 500 metrů
vzdálenost od hrací místnosti 600 metrů
vzdálenost od hrací místnosti 1 km
vzdálenost od hrací místnosti 2 km
vzdálenost od hrací místnosti 1 km
vzdálenost od hrací místnosti 3 km

nabídka penzionu se bude postupně aktualizovat a rozšiřovat. Ubytování pro MČR
mládeže je dotováno a sponzorováno organizátory turnaje.
Z Hotelu Harmonie zajistí pořadatel dopravu do hrací místnosti a zpět. Penziony v
okruhu do 500 m nemají zajištěnou dopravu do hrací místnosti.

18. Poplatek obci: Osoby starší 18 let musí uhradit poplatek obci. Výše poplatku činí od 1. 1.
2021 za osobu a každý započatý den pobytu 30 Kč. Poplatek se neplatí za den příjezdu do lázní.
Od poplatku z pobytu je osvobozena:
a) nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby
b) osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce
c) osoba mladší 18 let,
d) pacient na komplexní lázeňské péči.

19. Stravování:
Pořadatel garantuje plná penze se slevou/osoba(snídaně, obědy, večeře) v ceně 200
Kč/osoba. Jednotlivá jídla 110 Kč ( snídaně - oběd - večeře) Obědy a večeře se budou
vydávat v restauraci Elektra. Restaurace Elektra je v přízemí KD Elektra. Snídaně jsou
zajištěné v ubytovacích prostorách. Pro případ, že individuální ubytovací prostory (penziony)
budou mít personální problémy se zajištěním snídaní (covid), garantuje pro tyto mimořádné
události pořadatel snídaně v KD Elektra.
20. Občerstvení:
Občerstvení bude zajištěno po celý den v KD Elektra.
21. Přihlášky:
Řádně vyplněný tiskopis přihlášky hráče i doprovodu zašlete laskavě nejpozději
do 10. 2. 2022 na adresu ředitele turnaje. Obratem obdržíte podklady pro úhradu pobytových
nákladů a vkladu. Platbu uhraďte laskavě do 10. 2. 2022. Doporučujeme, aby přihlášky jedné
výpravy zasílal hromadně zodpovědný doprovod. Přihlášky a platby odeslané po termínu
mohou být přijaty pouze se souhlasem ředitele turnaje. Při odhlášení alespoň dva dny předem

je storno poplatek 1.000 Kč. Při odhlášení později se storno poplatek navýší o cenu stravy za
2 dny.
Do přihlášky prosím uveďte požadavek na ubytování ano/ne a popřípadě vaší preferovanou
možnost. V případě obsazení kapacit daného penzionu nabídneme individuálně dostupné
alternativy.
22. Mimořádné opatření:
Hráči ani jejich doprovod nesmí mít příznaky virového onemocnění. Hráči ani jejich doprovod
nesmí mít příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest). Všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna předepsaná
hygienická opatření i obecně závazné pokyny vydané státními a krajskými orgány, jakož i
nařízení a pokyny pořadatele. V případě nedodržení pokynů mohou být vyloučeni z turnaje a
ubytování.

23. Různé:
Všechny výsledky budou zaslány na zápočet LOK ČR. Výsledky H16, H14, H12, H10, D16,
D14, D12, FIDE OPENu a Národního OPENu budou zaslány na zápočet ELO FIDE.
informace.
Pořadatel zajistí doprovodný program
FIDE OPEN: Otevřený turnaj pro hráče s ELO FIDE minimálně 1850.
NÁRODNÍ OPEN: Otevřený turnaj pro hráče od nejnižších tříd (včetně neregistrovaných
šachistů) až po hráče s ELO do 2000.
Cenový fond: Pořadatel zajistí finanční a věcné ceny pro nejlepší hráče v každém turnaji. 1.
místo ve FIDE OPENu = 5.000 Kč, dále 3.000 Kč, 2.000 Kč, 1.000 Kč,
1. místo v národním OPENU = 3.000 Kč, 2.000 Kč, 1.000 Kč, atd. V openech též ceny pro
nejlepší hráče dle věkových kategorií mládeže, pro nejlepší ženy a pro nejlepší seniory.
Harmonogram doprovodných turnajů kopíruje harmonogram MČR mládeže.
Podmínkou uskutečnění doprovodného turnaje je účast min. 10 hráčů.
Startovné do doprovodných turnajů je 700 Kč. Hráči z listiny talentů mají startovné 200 Kč
Časový plán doprovodných turnajů:
Sobota
12. 3. 2022
prezence do 15:00
Neděle
13. 3. 2022
Pondělí
14. 3. 2022

1. kolo:
15:30
2. kolo:
9:00
3. kolo
9:00
4. kolo
15:30
Úterý
15. 3. 2022
5. kolo
9:00
Středa
16. 3. 2022
6. kolo
9:00
Čtvrtek
17. 3. 2022
7. kolo
9:00
Pátek
18. 3. 2022
8. kolo
9:00
Sobota
19. 3. 2022
9. kolo
9:00
Po dohrání posledního kola vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje.

Součástí turnaje bude autogramiáda knížky a přednáška s panem Jansou. Šachová
přednáška s Robertem Cvekem. Z turnaje bude zajištěn živý komentovaný přenos a denní
zpravodajství na www.nss.cz. Každý hráč získá od pořadatelů dárek.
Každý hráč mladší 18 let musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod.
Doprovod není formální, ale za své hráče plně odpovídá. Slavnostní zakončení bude ihned po
dohrání posledních partií a zpracování výsledků. Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto
propozic se souhlasem KM ŠSČR.
Tyto propozice nabývají účinnosti dnem 28. 12. 2021.
Petr Koutný
ředitel turnaje

Robert Cvek
předseda spolku Robert a Petr šachy

