
 

Mistrovství ČR seniorů v šachu 2023 

 

Přihláška do konkurzu 

 

 

 

Olomouc, Hotel Flora**** 

11. – 19. 8. 2023 

 

 

 

 

SPORTCLUB Agentura 64 Olomouc, z. s. 



Dle konkurzních podmínek uveřejněných na webu Šachového svazu České republiky podáváme 

přihlášku na pořadatele Mistrovství České republiku seniorů v šachu pro rok 2023. Mistrovství by se 

konalo v rámci 24. ročníku tradičního mezinárodního šachového festivalu Olomoucké šachové léto 

2023.  

V roce 2022 se seniorský přebor pořádaný v rámci olomouckého festivalu dle ohlasů jeho účastníků 

velmi vydařil. Hráči si pochvalovali zejména reprezentativní prostory Hotelu Flora, klimatizovaný 

hrací sál, výbornou hotelovou restauraci a také lokaci hotelu v klidné části Olomouce u parku, ale 

současně v bezprostřední blízkosti historického centra. Díky pořádání mistrovství v rámci tradičního 

olomouckého festivalu měli hráči možnost bojovat o seniorské tituly a současně sledovat atraktivní 

velmistrovské a mistrovské souboje v uzavřených turnajích. 

Rádi bychom v příštím roce na úspěšné seniorské mistrovství navázali a zorganizovali jeho další 

ročník. Při přípravě konkurzní nabídky jsme zohlednili největší připomínku účastníků, kterou bylo 

rozdělení turnaje do dvou skupin 50+ a 65+. Současně jsme v nabídce oproti loňskému roku navýšili 

cenový fond mistrovství. 

 

Pořadatel: SPORTCLUB Agentura 64 Olomouc, z. s. ve spolupráci s AVE-KONTAKT z.s. 

Ředitel turnaje: Ing. Jakub Fuksík 

 tel. 608 366 484, e-mail: a64@proclient.cz  

Termín konání: pátek 11. 8. – sobota 19. 8. 2023 

Místo konání:  Olomouc, Hotel Flora**** 

 

Hrací sál – konferenční prostory v Hotelu Flora****, ve kterém se  

pravidelně od roku 2012 pořádá mezinárodní šachový festival Olomoucké 

šachové léto (viz. fotografie z Mistrovství ČR seniorů 2022) 

Organizační zázemí – salonek Forest v přízemí hotelu 

mailto:a64@proclient.cz


Rozhodčí turnaje: Pro rozhodování mistrovství navrhujeme mezinárodní rozhodčí IA Kateřinu 

Šimáčkovou.  

Hrací systém: Dva samostatné turnaje zvlášť pro kategorie S50 a S65.  

 Švýcarský systém na 9 kol, 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. 

Právo účasti: Otevřené turnaje pro hráče a hráčky splňující stanovený věkový limit (pro 

S50 narození v roce 1973 a dříve, pro S65 narození v roce 1958 a dříve). 

V MČR budou vyhodnoceni hráči a hráčky s platnou registrací u ŠSČR, kteří 

nejsou na FRL vedeni pod jinou federací než CZE.  

Časový rozpis: pátek 11.8. 16:00 – 19:00 simultánka šachového velmistra 
   (pro včas přihlášené účastníky MČR je garantovaná zdarma) 
  18:00 – 21:00 prezence účastníků turnaje 

 sobota 12.8. 10:00 – 14:30 prezence účastníků turnaje 

  16:00 1. kolo 

 neděle 13.8. 9:00 2. kolo 

  16:00 3. kolo 

 pondělí 14.8. 16:00 4. kolo 

 úterý 15.8. 9:30 – 14:00 turnaj v rapid šachu 

  16:00 5. kolo 

 středa 16.8. 10:00 – 12:00 komentovaná prohlídka Olomouce 

  16:00 6. kolo 

 čtvrtek 17.8. 10:00 – 13:00 turnaj v bleskovém šachu 

  16:00 7. kolo 

 pátek 18.8. 9:00 – 13:00 prohlídka olomouckého vojenského fortu 

  16:00 8. kolo 

 sobota 19.8. 9:00 9. kolo 

  15:30 slavnostní zakončení turnaje 

 

Cenový fond: Finanční ceny v celkové výši 35.000 Kč. 

 Finanční ceny 50+ (týká se všech účastníků turnaje): 

V celkovém pořadí – 1. místo 3.000 Kč, 2. místo 2.000 Kč, 3. místo 1.000 Kč 

Cenový fond MČR 50+ – 1. místo 3.000 Kč, 2. místo 2.000 Kč, 3. místo 1.500 

Kč, 4. místo 1.000 Kč, 5. místo 500 Kč 

Speciální ceny:  

Nejlepší žena – 500 Kč 

Nejlepší hráč s ELO FIDE 1700-1899 – 500 Kč 

Nejlepší hráč s ELO FIDE 1500-1699 – 500 Kč  

Nejlepší hráč s ELO FIDE méně než 1500 – 500 Kč 

 Finanční ceny 65+ (týká se všech účastníků turnaje): 

V celkovém pořadí – 1. místo 3.000 Kč, 2. místo 2.000 Kč, 3. místo 1.000 Kč 



Cenový fond MČR 65+ – 1. místo 3.000 Kč, 2. místo 2.000 Kč, 3. místo 1.500 

Kč, 4. místo 1.000 Kč, 5. místo 500 Kč 

Speciální ceny: 

Nejlepší hráč nad 75 let – 1. místo 1.500 Kč, 2. místo 1.000 Kč, 3. místo 500 

Kč 

Nejlepší žena – 500 Kč 

Nejlepší hráč s ELO FIDE 1600-1799 – 500 Kč 

Nejlepší hráč s ELO FIDE 1400-1599 – 500 Kč  

Nejlepší hráč s ELO FIDE méně než 1400 – 500 Kč 

Souběh cen je v obou turnajích možný. 

 Věcné ceny v obou skupinách celkem v minimální hodnotě 10.000 Kč. 

Dotace: Dotace od Šachového svazu České republiky ve výši 35.000 Kč. 

Vklad do turnaje: Kategorie S50 

 Členové Šachového svazu Olomouckého kraje 

a hráči ubytovaní prostřednictvím pořadatele – 1.000 Kč 

 Ostatní hráči – 1.500 Kč 

 Sleva 25 % z vkladu pro ženy a důchodce (lze uplatnit jen jednu slevu). 

 Kategorie S65 

 Členové Šachového svazu Olomouckého kraje 

a hráči ubytovaní prostřednictvím pořadatele – 750 Kč 

 Ostatní hráči – 1.250 Kč 

 Sleva 25 % z vkladu pro ženy. 

 Společné podmínky pro obě kategorie: 

 Sleva 200 Kč z vkladu pro krajské přeborníky. 

 Přirážku 200 Kč ke vkladu platí hráči přihlášení po termínu přihlášek. 

Ubytování: Hotel Flora**** (v hotelu se nachází hrací sál) 

 - dvoulůžkové pokoje typu "Superior plus" s klimatizací, WiFi připojení 

cena včetně snídaně 2 150 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 

1 osobou 1 650 Kč / pokoj a noc 

 - dvoulůžkové pokoje typu "Comfort", WiFi připojení 

cena včetně snídaně 1 950 Kč / pokoj a noc, při obsazení pokoje pouze 

1 osobou 1 450 Kč / pokoj a noc 

 Domov mládeže Střední zdravotnické školy (1,5 km od hracího sálu, spojení 

MHD) 

 - 2,3-lůžkové pokoje, buňka se sociálním zařízením pro 2 pokoje, WiFi 

připojení, cena 450 Kč / osobu a noc 



 - 1-lůžkové pokoje, buňka se sociálním zařízením pro 2 pokoje, WiFi 

připojení, cena 550 Kč / pokoj a noc 

 Domov mládeže Střední školy technické a obchodní (1,5 km od hracího 

sálu, spojení MHD) 

 - 2,3-lůžkové pokoje, sprcha a WC na patře, WiFi připojení, cena 350 Kč / 

osobu a noc 

- 1-lůžkové pokoje, sprcha a WC na patře, WiFi připojení, cena 450 Kč / 

pokoj a noc 

  

Ceny ubytování se mohou vzhledem k turbulentní ekonomické a 

energetické situaci mírně měnit.  

Stravování: V restauraci Hotelu Flora dle vlastního výběru nebo v desítkách restaurací 

v nedalekém okolí hotelu. 

Doprovodný program: Mistrovství se uskuteční v rámci 24. ročníku tradičního mezinárodního 

 šachového festivalu Olomoucké šachové léto v jehož rámci proběhnou také 

další turnaje hrané vážným tempem (uzavřený GM turnaj, uzavřený  

IM turnaj, otevřený turnaj). Účastníci mistrovství se budou moci zúčastnit 

 doprovodných turnajů v rapid šachu a v bleskovém šachu, které proběhnou 

 v rámci festivalu 15. 8. 2023 resp. 17. 8. 2023. 

 

  
  

V pátek 11. 8. 2023 se uskuteční šachové odpoledne na Horním náměstí 

 v Olomouci, v rámci kterého proběhne tradiční šachová simultánka 

šachového velmistra. Účast na ní je pro včas přihlášené účastníky 

mistrovství garantovaná zdarma. 

 



 
 

Pro účastníky mistrovství bude ve středu 16. 8. 2023 zorganizovaná 

komentovaná prohlídka historického centra Olomouce a v pátek 

18. 8. 2023 prohlídka vojenského Fortu XVII. z 2. poloviny 19. století a 

Muzea olomouckého opevnění.  

 
 

Možnosti trávení volného času – Olomouc je krajské město s více než 

100.000 obyvateli s bohatými možnostmi společenského a sportovního 

vyžití. Ve městě a v blízkém okolí je řada zajímavostí: historické centrum 

(sloup Nejsvětější Trojice je památkou UNESCO), Svatý Kopeček, Hanácký 

skanzen, jeskyně, ZOO, hrady a zámky atd. 

 

Mediální propagace: Pořadatel zajistí online přenos cca 30 partií z každého kola z 

uzavřených turnajů GM a IM a z MČR seniorů umístěný na webové stránce 

mezinárodního šachového festivalu Olomoucké šachové léto na URL 

www.a64.cz. Z MČR seniorů bude online přenášeno cca 15 partií. 

 Pořadatel zajistí propagaci turnaje publikováním informací ve sdělovacích 

prostředcích (ČTK, TV, rozhlas, tisk, internet) s denním zasíláním tiskových 

zpráv. Dále zajistí pravidelné publikování fotografií z probíhajících turnajů 

na webu festivalu. Pořadatel zajistí také propagaci sponzorů ŠSČR a MČR. 

V Olomouci dne 28. 11. 2022 

        Ing. Jakub Fuksík 

http://www.a64.cz/

