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Přihláška do konkursu na pořadatele 

 
 

 
 

Mistrovství ČR dětí do 8 let 2022 
 
 
 Zasíláme Vám přihlášku do konkursu na pořadatele „Mistrovství ČR dětí do 8 let 2022“. Zároveň 

Vás žádáme o potvrzení došlé přihlášky.  

 
 
 
 

  S pozdravem a na další spolupráci se těší 
 
 
         Ing. Karel Nováček 
         Šachklub Sokol Klatovy  
        
 
 
 
 
 
 
 
V Klatovech, dne 31.1.2022 
 
 
 
 
 
 

Příloha:  Přihláška s podmínkami pořadatelství 
 
Kopie: Předseda Komise mládeže ŠSČR, Ing. Zdeněk Fiala, e-mail: chess.svetla@seznam.cz 



Mistrovství ČR dětí do 8 let 2022 
 

konaný v rámci dodatečných oslav 100 let šachového oddílu v Klatovech (1921-2021) 
 

Pořadatel:  Šachklub Sokol Klatovy 

Místo:   Kulturní dům Klatovy  

Termín:  sobota 9. 4. - neděle 10. 4. 2022 

 
Ředitel turnaje: Ing. Pavel Hrdlica, Masarykova 334, 339 01 Klatovy,  

Tel : 723 514 274 e–mail: sachklub.klatovy@seznam.cz  
 
Hlavní pořadatel: Ing. Karel Nováček, tel : 737337955, e-mail: sachklub.klatovy@seznam.cz 
 
Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Herejk – ústřední rozhodčí 
 
Pomocní rozhodčí:  Další min. 4 rozhodčí 2. a 3. třídy   
 
Nabídka ubytování:  

1) Integrovaná střední škola – Kapacita 112 míst, cena 300 Kč / noc 
Jedná se převážně o buňky 2+2 s příslušenstvím, 250 m od hrací místnosti. Omezený 
počet 3L pokojů. 1 osoba na 2L pokoji – 400 Kč/noc). K dispozici WIFI. 

 
2) Penziony kategorie standart – Kapacita 90 míst, cena 400 Kč / noc 

Jedná se o cenu za 2L – 3L pokoje, jednolůžkové pokoje s příplatkem.  
Vzdálenost 500 m – 1200 m od hrací místnosti 

 
3) Penziony kategorie nadstandart – Kapacita 70 míst, cena 450 Kč – 550 Kč/ noc 

Jedná se o cenu za 2L pokoje, jednolůžkové pokoje s příplatkem.  
Vzdálenost 500 m – 1200 m od hrací místnosti 

   
  Pozn : Všechny cenou jsou včetně turistických poplatků  
 

Stravování: Kulturní dům Klatovy, snídaně, obědy i večeře v objektu, kde se bude hrát. 
Možnost objednat i jednotlivou stravu. Lze objednat vegetariánskou stravu. 
Jídelníček bude zveřejněn na webu. V ceně jídla je pitný režim (čaj, šťáva) 
 
a) Dětské porce: 250 Kč :  snídaně 60 Kč, oběd 110 Kč, večeře  80 Kč    
b) Dospělé porce: 300 Kč : snídaně 75 Kč, oběd 125 Kč, večeře 100 Kč    

 
Hrací místnost: KD Klatovy, reprezentativní prostory hlavního sálu nebo balkónu, kapacita 250 

hráčů, v předsálí budou vyvěšeny startovní listiny, nasazení kol, výsledky a 
průběžné pořadí po každém kole 

 
Ceny:   - vítěz kategorie získá pohár 
   - první tři v pořadí získají medaile + diplom 

- v každé kategorii bude odměněno věcnou cenou prvních deset hráčů  
- každý účastník obdrží upomínkový předmět 
- cenový fond min. 15.000,-Kč    

 
 
Online :  Zajistíme online přenos min. 10 šachovnic 
 



 
 
Doprovodný program a další vyžití: 

 
• Uspořádáme doprovodný turnaj pro mládeže do 12 let (2010 a ml.). Startovné 150 Kč, 

pohár pro vítěze D10, D12, H10, H12, diplomy pro první 3 hráče každé kategorie. Věcné ceny 
pro min. 10 hráčů.  
 

• Uspořádáme doprovodný turnaj OPEN pro trenéry, vedoucí, rodiče a příchozí. Startovné 
150 Kč, finanční cena, věcné ceny pro 10 hráčů. 
 

• pro účastníky připravíme tento mimošachový program: 
o zajistíme halu pro stolní tenis 
o zajistíme hřiště na fotbalový turnaj 
o zajistíme prohlídky historické části města Klatov 
o zajistíme pro účastníky vstup do katakomb a na Černou věž 
o zajistíme program pro děti mezi jednotlivými koly  

 
 
Startovné:    200,-Kč, hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují zdarma 
 
 
Dotace ŠSČR: 25.000 Kč bude využita na náklady pořadatele (pronájem hrací místnosti, odměny 

rozhodčím, ceny, zajištění hracího materiálu, propagace) 
 
 
Požadavky ŠSČR: - všechny body požadované v konkurzních podmínkách se zavazujeme splnit 

- text propozic ke schválení KM ŠSČR bude předložen nejpozději do 15.2.2022  
 
 

Výhody pořadatelství  „MČR dětí do 8 let 2022 v Klatovech“ 

 Zkušenosti pořadatelského týmu Sokola Klatovy s tradičním turnajem O pohár města Klatov  

(27 ročníků, kolem 200 hráčů) 

 Pořádání MČR mládeže v rapid šachu 2010, 2012, 2013, 2016 

 Pořádání MČR družstev mladších žáků 2011 

 Pořádání MČR do 8 let 2015 

 Ideální hrací prostory v Kulturním domě Klatovy  

 Prostorné místnosti pro analýzy v Kulturním domě Klatovy  

 Cenově dostupná nabídka ubytování v různých typech ubytování + stravování v restauraci KD 

Klatovy  

 Každý hráč bude mít dostatek prostoru pro svou partii 

 Vhodné prostředí pro rozbory partií 

 On-line  aktualizace výsledků na webových stránkách Sokola Klatovy  

 
 
V Klatovech 31.1.2022 

Ing. Karel Nováček 
Šachklub Sokol Klatovy 
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