
Propozice 
 

Dovolujeme si Vás tímto pozvat do krásného prostředí Novohradska na 

Mistrovství České republiky školních týmů v šachu 2022 

kategorie 1. – 5. třídy ZŠ 

 
 

        které bude konat v Nových Hradech ve dnech  31.5. – 1.6.2022 

pod záštitou starosty Nových Hradů Mgr. Vladimíra Hokra 

a rektora VŠTE Ing. Vojtěcha Stehela, MBA, Ph.D. 

Místo konání:   Nové Hrady, Hotel Máj 

Pořadatel:   ŠA VŠTE České Budějovice a Město Nové Hrady   

Řídící orgán:  Komise mládeže Šachového svazu České republiky 

Ředitel turnaje: Mgr. Vladimír Hokr, e-m mitanek13@atlas.cz, +420 777 137 613 

Jednatel:  Ing. Rudolf Černík, e-m cernikr@volny.cz, +420 604 104 593 

Hlavní rozhodčí: Martin Hejda, 1. tř., Milan Durchan, 1. tř. 

Právo účasti:  Čtyřčlenná družstva škol s nejvýše dvěma náhradníky. Všichni hráči družstva musí být 

   žáky jedné školy. Startuje nejvýše 32 družstev (28 družstev postupujících z krajů, dvě 

   družstva s divokou kartou KM ŠSČR, jedno družstvo pořadatele a případně druhé 

   družstvo pořadatele za účelem dosažení sudého počtu účastníků).  

   Družstva startují na vlastní náklady vysílající školy. 

Hrací systém:  Švýcarský systém na 9 kol dle pravidel šachu FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a obecných 

   propozic Přeboru škol v šachu. Losovací systém Swiss-manager. 

   Pravidla pro sestavování soupisek jsou uvedeny v Obecných propozicích Přeboru škol 

   v šachu https://www.chess.cz/wp-content/uploads/2021/10/Obecné-propozice-

   přeboru-škol-2021-2022.pdf 



   Vedoucí družstev odpovídají za správné nahlášení výsledků. Námitky nutno  

   uplatnit do 30 min po skončení partie za poplatek 500 Kč. V případě kladného vyřízení 

   námitky se vklad vrací. 

Hrací tempo:  2 x 20 min na partii + 5s/tah bez zápisu. Čekací doba 20 min.        

   Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid šachu. 

Kritéria pořadí:  1. Počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích)      

   2. Buchholz         

   3. Sonnenborn-Berger        

   4. Lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, případně na 2. atd 

Podmínky účasti: Včasné zaslání řádně vyplněné Přihlášky, úhrada veškerých pobytových nákladů 

   vč. startovného, včasná prezence a souhlas s Podmínkami účasti. 

Hrací materiál:  Zajistí pořadatel 

Cenový fond:  Poháry, medaile a diplomy pro první tři družstva, věcné ceny dle podmínek  

   pořadatele, cenový fond  min. 10 tis. Kč 

Startovné:  200 Kč za řádně přihlášené družstvo v termínu podání Přihlášky   

   400 Kč za družstvo přihlášené po termínu 

Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje, nabízí možnosti: 

- Hotel Máj, dvou až tříllůžkové pokoje se sprchou, toalety společné,                          
cena 265,- Kč/lůžko,                                                                                                 
informace: František Rolinek, tel. 608 999 140, e-mail: 
frantisek.rolinek@seznam.cz 

    - Zámek Nové Hrady (100 m od Hotelu Máj), cena  500,-/lůžko,    
         informace: Kaftanová D., tel. 724 978 326 

    - další penziony v Nových Hradech a okolí,       
         informace: KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195 

Stravování:  Hotel Máj, ceny Kč děti/dospělí 

                       Snídaně: 125/125                                                                                                             

   Oběd:   115/165                                                                                                                

   Večeře:  100/145 

   Objednávky samostatně do 27.5.2022 směrujte na     

   František Rolinek, tel. 608 999 140, e-m frantisek.rolinek@seznam.cz 

Přihlášky: Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu jednatele turnaje (Ing. Černík) do 25.5.2022. 

Součástí přihlášky je rovněž Soupiska družstva (příloha těchto Propozic).          

Soupisku vyplňte a potvrzenou ředitelem školy zašlete ve formátu .pdf.           

Soupisku, potvrzenou ředitelem školy, lze měnit nejpozději při prezenci.  

   Podáním přihlášky škola garantuje, že po celou dobu turnaje bude s družstvem  

   přítomna osoba starší 18 let, která za celé družstvo zodpovídá. 

Platby:   Startovné uhraďte na bankovní účet UniCredit Bank 1026255006/2700 na základě 

   vystavené faktury. Splatnost faktury bez zbytečného odkladu. Variabilní symbol je 

   číslo faktury. 

Občerstvení:  Zajištěno v restauraci Hotelu Máj. 



Doprovodný program: Bude nabídnut na místě s ohledem na časové možnosti účastníků (prohlídka  

   Buquoyské hrobky, prohlídka města, prohlídka Novohradského muzea, včetně  

   čertovské expozice atd). 

Časový program: Pondělí 30.5.2022:        

   19 – 21 hod večeře         

   Úterý 31.5.2022:        

   7:00 – 8:30  snídaně        

   7:30 – 8:30  prezence       

   8:45  slavnostní zahájení      

   9:00 – 13:00 1. – 4. kolo       

   13:00 – 15:00 oběd        

   15:00 – 17:00  5.- 6. kolo       

   17:30 – 20:00 večeře  

   Středa 1.6.2022         

   7:30 – 9:00 snídaně        

   9:00 – 12:00 7. – 9. kolo       

   12:00 – 13:30 oběd                                                              

   13:30   vyhlášení výsledků, zakončení turnaje    

   

 

        

Těšíme se na Vaši účast 
 

  

                
 

  

 

 


