
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ  

2023 
 

 
 

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

 

2. Řídící orgán: STK ŠSČR 
 

3. Termín konání: 8. až 17. května 2023 
 

4. Místo konání: Hotel Skalský Dvůr***, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
www.skalskydvur.cz 
 

5. Ředitel turnaje: IO 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: Pouze hráči s platnou registrací u ŠSČR (ke stejnému datu jako rozhodný rating), 
kteří nejsou na FRL vedeni pod jinou federací než CZE: 
a) 1. – 3. hráč z Mistrovství ČR mužů 2022 
b) 6 hráčů dle rozhodného ratingu (krom 1. – 3. z MČR mužů 2022) 
c) 1 hráč s nominací KRÚ 
Rozhodný rating je FRL k 1. únoru 2023. 
Podmínkou zachování práva účasti je přihláška podaná do 7. března 2023. 
Po 7. březnu budou osloveni náhradníci za oprávněné dle písm. a) a b): 
a) 4. z MČR mužů 2022, příp. další náhradník dle rozhodného ratingu 
b) dle rozhodného ratingu 

 

8. Systém hry: Každý s každým na 9 kol (bez dvojkol), 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce 
partie s přidáváním 30 sekund na každý tah od začátku partie pro každého hráče. 
Budou uplatněna Sofijská pravidla – hráči se nesmí domluvit na remíze před do-
končením 30. tahu černého. Turnaj bude započítán na FRL a LOK. 
Dresscode: hráči jsou povinni se v hrací místnosti a při slavnostním zahájení i vy-
hlášení pohybovat ustrojeni a upraveni řádně, to je způsobem odpovídajícím vý-
znamu turnaje. 
 

9. Titul: Vítěz turnaje získá titul Mistra České republiky mužů 2023. 
 

10. Postupy:  První 3 hráči v turnaji mají právo účasti na Mistrovství ČR mužů 2024. 
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11. Vklad:  Vklad se nevybírá. 
 

12. Finanční ceny: Pořadatel vyplatí hráčům finanční ceny v celkové částce minimálně 260 000 Kč. 
Rozdělen bude dle umístění: 

1. místo: 55 000 Kč, 2. místo: 45 000 Kč, 3. místo: 35 000 Kč, 4. místo: 27 500 Kč, 

5. místo: 22 500 Kč, 6. místo: 20 000 Kč, 7. místo: 17 500 Kč, 8. místo: 15 000 Kč, 

9. místo: 12 500 Kč, 10. místo: 10 000 Kč. 

Při rovnosti bodů se ceny dělí rovným dílem. 

Pokud hráči neodvádí daně sami, bude u cen nad 10 000 Kč odečtena srážková daň 

15 %. 

Podmínkou pro vyplacení ceny je účast na slavnostním vyhlášení. 
 

13. Věcné ceny: Poháry pro první tři hráče v turnaji. 

Věcné ceny pro všechny hráče Mistrovství ČR mužů. 
 

14. Časový plán: Po 8. 5. od 17:00 do 21:30 příjezd hráčů 
Út 9. 5. od 14:30 slavnostní zahájení 

od 15:00 1. kolo 
St 10. 5. od 15:00 2. kolo 
Čt 11. 5. od 15:00 3. kolo 
Pá 12. 5. od 15:00 4. kolo 
So 13. 5. od 15:00 5. kolo 
Ne 14. 5. od 15:00 6. kolo 
Po 15. 5. od 15:00 7. kolo 
Út 16. 5. od 15:00 8. kolo 
St 17. 5. od 10:00 9. kolo 

Slavnostní vyhlášení proběhne 30 minut po dohrání poslední partie. 
 

15. Ubytování:  Ubytování v 1 lůžkovém pokoji***, resp. dvoulůžkovém pokoji***, přičemž bude 

ubytován vždy jen jeden hráč na samostatném pokoji. 

Možnost obsadit druhé lůžko doprovodem za příplatek. 

Pořadatel zajistí a uhradí ubytování hráčům na 9 nocí od 8. 5. do 17. 5. 2023. 

Ev. možnost kompenzace nákladů na dojíždění (dle podmínek konkurzu). 
 

16. Stravování: Snídaně jsou zajištěny současně s ubytováním. 

Pořadatel uhradí hráčům stravné dle ES ŠSČR. 

Obědy a večeře – výběr z jídel dle aktuálního menu a jídelního lístku. 
 

17. Cestovné: Pořadatel uhradí hráčům cestovné z místa bydliště do místa konání MČR a zpět 

(2 cesty) dle přílohy 1 čl. 3.1 Ekonomické směrnice ŠSČR. 
 

18. Občerstvení: V hracím sále a v přilehlém salónku bude zajištěno v průběhu partií drobné občer-

stvení, káva, čaj, voda. 
 

19. Parkování: Pro účastníky mistrovství je parkování zahrnuto v ceně pobytu. 

Parkoviště je monitorované kamerovým systémem. 
 

20. Přihlášky: Přihlášky zašlete laskavě nejpozději do 7. 3. 2023 na e-mail ředitele turnaje. 
 



21. GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 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 jeho videí a foto-

grafií, jejich uchování a prezentaci pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů. 
 

22. Doprovodný program: Všichni účastníci budou mít každý den 1 hodinu návštěvy bazénu zdarma. 

Relax na hotelu: sauna, kulečníkové stoly, stolní fotbal, stolní tenis, elektronické 

šipky. Sportovní vyžití: tenisové kurty, antuková hřiště pro volejbal či nohejbal, 

petanque, horská kola, pěší turistika, stezka bosou nohou, koupání ve Skalském 

rybníku, projížďky na koni apod. 

V okolí hotelu můžete navštívit řadu památek (hrad Pernštejn, královské město Po-

lička, zřícenina hradu Zubštějn, památka UNESCO kostel na Zelené hoře), zajíma-

vých míst (lesní a luční bar, zábavní centrum EDEN) a přírodních krás (Vírská pře-

hrada, skalní útvary v CHKO Žďárské vrchy, jeskyně – Moravský kras). 
 

23. Hotel a okolí: Hotel Skalský dvůr leží v malebném zákoutí kraje Vysočina uprostřed luk a lesů na 

břehu Skalského rybníka. Hotel se nachází na pomezí CHKO Žďárské vrchy a přírod-

ního parku Svratecká pahorkatina mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad 

Pernštejnem. 

I přes svou polohu v přírodě je hotel dobře dostupný z dálnice D1 a je téměř na půl 

cesty mezi Prahou a Brnem. 

Více informací naleznete na webu hotelu. 

 
 

Srdečně se těšíme na Vaši účast! 
 
 

Ing. Zdeněk Fiala Jan Malec 
ředitel turnaje předseda STK ŠSČR 


