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1. Pořadatel:  Šachový klub Světlá nad Sázavou, z. s.  

 

2. Řídící orgán:  STK ŠSČR 
 

3. Termín konání: 21. až 29. května 2022 
 

4. Místo konání:  Hotel Opera***, Jaroměřice nad Rokytnou 675 51, Komenského náměstí 996 
   www. hotelopera.cz  

 

5. Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá nad Sázavou,  
tel.: 731 00 63 64, E-mail: chess.svetla@seznam.cz   
 

6. Hlavní rozhodčí:  IA Petr Záruba. 
 

7. Právo účasti:  První tři MČR žen 2021, 5 hráček dle ratingu, mistryně ČR 2022 v kategorii D20 
(pokud se MČR v kategorii D20 neuskuteční, tak hráčka této kategorie 
nominovaná KRÚ) a 1 hráčka nominovaná KRÚ; případné náhradnice dle ratingu. 
Rozhodný rating ve všech případech je k 1. dni měsíce 3 měsíce před zahájením 
MČR žen 2022.  

 Pouze hráčky s platnou registrací u ŠSČR, které nejsou na FRL vedeny pod jinou 
federací než CZE. 

 

8. Systém hry:  Každá s každou na 9 kol (bez dvojkol). 
Sofijská pravidla – nelze nabídnout remízu předtím, než obě hráčky 
dokončí 30. tah. Turnaj bude započítán na FIDE ELO a LOK ČR. 
Dresscode: hráčky jsou povinny se v hrací místnosti a při slavnostním zahájení i 
vyhlášení pohybovat ustrojeny a upraveny řádně, to je způsobem odpovídajícím 
významu turnaje. 
 



9. Kritéria hodnocení: a) body, b) hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger, c) výsledek vzájemných 
partií mezi hráčkami, o které se jedná, d) výsledek proti vítězce turnaje, dále proti 
druhé, třetí atd., e) los. 
 

10. Tempo hry:  90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 sekund na každý 
tah od začátku partie pro každou hráčku. 
 

11. Titul:  Vítězka turnaje získá titul Mistryně České republiky žen 2022. 
 

12. Postupy:  První 3 hráčky v turnaji mají právo účasti na Mistrovství ČR žen 2023. Vítězka 
turnaje bude mít ŠSČR hrazenu účast na individuálním ME žen 2023. 
 

13. Vklad:  Vklad se nevybírá. 
 

14. Finanční ceny: Pořadatel vyplatí hráčkám finanční ceny v celkové částce minimálně 90.000 Kč.  
1. cena 23.000 Kč, 2. cena 19.000 Kč, 3. cena 15.000 Kč, 4. cena 11.000 Kč, 5. cena 
7.000 Kč; 6. cena 5.000 Kč; 7. až 10. cena dle bodového zisku celkem 10.000 Kč. 
Pokud hráčky neodvádí daně samy, bude u cen nad 10 000 Kč odečtena srážková 
daň 15%. 
Podmínkou pro vyplacení ceny je účast na slavnostním vyhlášení. 
 

15. Časový plán: Pá 20. 5. od 17:00 do 21:30 presence 
So 21. 5. od  9:00 do 12:30 presence 

    od 13:00   slavnostní zahájení a losování 
     od 14:00   1. kolo 
   Ne 22. 5.  od 14:00   2. kolo 

Po 23. 5. od 14:00   3. kolo 
   Út 24. 5. od 14:00   4. kolo 

St 25. 5. od 14:00   5. kolo 
   Čt 26. 5. od 14:00   6. kolo 

Pá 27. 5. od 14:00   7. kolo  
   So 28. 5. od 14:00   8. kolo  
   Ne 29. 5. od 10:00   9. kolo  

Slavnostní vyhlášení proběhne 30 minut po dohrání poslední partie. 
 

16. Věcné ceny: Poháry pro první tři hráčky v turnaji. 
 Věcné ceny pro všechny hráčky Mistrovství ČR žen. 
 

17. Ubytování:   Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje***. Vždy jedna osoba na pokoji.  
 Možnost obsadit druhé lůžko doprovodem za příplatek. Ev. možnost kompenzace 

nákladů na dojíždění (dle podmínek konkurzu).   
 Pořadatel zajistí a uhradí ubytování již od pátku 20. 5. 2022. 
 

18. Stravování: Snídaně jsou zajištěny současně s ubytováním.  
 Pořadatel uhradí hráčkám stravné dle ES ŠSČR. 

 Obědy a večeře - výběr z několika jídel dle aktuálního menu a stálého jídelního 
lístku. 

 Příklad menu: https://hotelopera.cz/uvod/restaurace/tydennimenu/ 
 Jídelní lístek: https://hotelopera.cz/uvod/restaurace/jidelni-listek/ 

 



19. Cestovné:  Pořadatel uhradí hráčkám cestovné z místa bydliště do místa konání MČR a zpět 
(2 cesty) dle přílohy 1 čl. 3.1 Ekonomické směrnice ŠSČR. 
 

20. Občerstvení: V hracím sále a v přilehlém salónku bude zajištěno v průběhu partií drobné 
občerstvení, káva, čaj, voda. 
 

21. Přihlášky: Přihlášky zašlete laskavě nejpozději do 31. 3.2022 na E-mail ředitele turnaje. 
 
 

22. GDPR: Přihlášením do turnaje účastníce (u účastnice mladší 15 let – zákonný zástupce) 
dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a 
FRL a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jejích videí a 
fotografií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 
 

23. Doprovodný program: Pořadatel zajistí turnaj v bowlingu. 
   Pořadatel zajistí pro hráčky slevu na saunu a masáže. 
   V případě zájmu pořadatel zajistí další sportovní aktivity. 
   V případě zájmu pořadatel zajistí výlet do Třebíče. 

 

24. Hotel a okolí: Nově zrekonstruovaný hotel Opera se nachází v malebném městečku  
Jaroměřice nad Rokytnou nedaleko barokního zámku a nabízí několik salonků s variabilní 
kapacitou pro různé společenské a firemní akce. Součástí Hotelu Opera je restaurace, selská 
jizba a konferenční sál. Hotel mimo jiné nabízí relaxaci ve formě finské sauny a masáží. K 
aktivnímu odpočinku lze v hotelu využít bowling nebo kulečník. K relaxaci je možnou využít 
zámecký park, který se nachází 200 m od hotelu. 
Jaroměřice nad Rokytnou jsou město ležící v Jaroměřické kotlině Jevišovické pahorkatiny na 
úpatí Českomoravské vrchoviny asi 13 km od Třebíče a 8 km od Moravských Budějovic. 
V městě žije přibližně 4 100 obyvatel. Město je bohaté svým kulturním dědictvím.  
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou bývá někdy přezdíván jako moravské Versailles. Že je 
označení bez nadsázky výstižné, potvrdí jistě každý již jen při letmém venkovním pohledu na 
kolosální barokní dílo, které se doširoka rozevírá nad říčkou Rokytnou.  

  
 
 

Srdečně se těšíme na Vaši účast! 
 
   

Ing. Zdeněk Fiala                  Jan Malec 
   ředitel turnaje     předseda STK ŠSČR 


