
 

1 

Šachy Krnov, z.s. ve spolupráci se ZŠ Janáčkovo náměstí 17, Krnov  
pořádá 

z pověření Komise mládeže ŠSČR  
a pod záštitou senátora ČR MUDr. Ladislava Václavce  

a starosty města Krnova Ing. Tomáše Hradila  
 

 
 
 

   + Turnaj mládeže do 14 let 
 
   + Turnaj OPEN 
 
 
 
 
Termín konání:  30. 4. 2023 – 1. 5. 2023  
 
Místo konání:  Sportovní hala - ZŠ Janáčkovo nám. 1970/17, Krnov, 794 01 
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KONTAKTY NA ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍKY POŘADATELE: 
 
Email pro písemnou komunikaci a přihlášky:  mcr.krnov@seznam.cz  
 
Ředitel turnaje: Ing. Karel Handlíř   tel.: 737 241 041 
Hlavní pořadatel: Ing. Pavel Čech  tel.: 608 770 669 
Hlavní rozhodčí: Ing. Karel Záleský  tel.: 603 716 667 
 
 
INFORMACE O UDÁLOSTI BUDOU PRAVIDELNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY NA WEBECH: 
  

- www.chess.cz/mistrovske-souteze/souteze-mladeze/mcr-do-8-let/  
- www.sachykrnov.cz 
- www.facebook.com/sachykrnov 

 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM UDÁLOSTI: 
 
SOBOTA 29. 4. 2023 
14:00 – 18:00 prezence (Sportovní hala ZŠ Janáčkovo nám. 17) + zprostředkování našeho ubytování 
18:00 – 20:00 večeře  
    
NEDĚLE 30. 4. 2023 
07:00 – 08:15 snídaně  
08:00 – 09:00 prezence (Sportovní hala ZŠ Janáčkovo nám. 17) + zprostředkování našeho ubytování 
09:15 – 09:30 ZAHÁJENÍ TURNAJE 
09:30 – 10:30 1. kolo 
10:40 – 12:40 2. kolo 
12:50 – 13:50  3. kolo 
13:00 – 15:00 oběd 
15:15 – 16:15 4. kolo 
16:25 – 17:25 5. kolo 
17:35 – 18:35 6. kolo 
18:00 – 20:00 večeře  
 
PONDĚLÍ 1. 5. 2023 
07:00 – 08:15 snídaně  
09:00 – 10:00 7. kolo 
10:10 – 11:10 8. kolo 
11:20 – 12:20 9. kolo 
11:30 – 13:15 oběd  
13:30 – 14:30 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ a PŘEDÁNÍ CEN 
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PŘIHLÁŠKY: 
Zašlete na vyplněném formuláři na e-mail: mcr.krnov@seznam.cz - nejpozději do 10. 4. 2023. 
 
VKLAD: 
Hlavní turnaj - MČR H8, D8:   300,- Kč / hráč, hráčka; přihláška po termínu +100 Kč  

(hráči z Listiny talentů ŠSČR vklad neplatí) 
Turnaj mládeže do 14 let:   150,- Kč / hráč, hráčka (limit 40 soutěžících) 
Turnaj OPEN:    300,- Kč / hráč, hráčka (limit 40 soutěžících) 
 
ÚHRADY: 
Na základě podané přihlášky bude přihlášeným zaslána obratem zálohová faktura. Úhradu zálohové 
faktury proveďte na účet č. 2149498002/5500, a to do 15. 4. 2023. Zajištěno bude jen řádně objednané 
a uhrazené ubytování a strava. Přihlášeným po termínu pořadatel negarantuje zajištění nabízeného 
ubytování a stravy. Faktura – daňový doklad bude vystavena a předána v průběhu turnaje. 
 
ODHLÁŠKY A STORNA: 
Při odhlášení do 25. 4. 2023 je storno poplatek 25% z částky uhrazené pořadateli.  
Při odhlášení po 25. 4. 2023 je storno poplatek 75% z částky uhrazené pořadateli.  
 
PRÁVO ÚČASTI: 
Hlavní turnaj - MČR H8, D8:   hráči a hráčky s platnou registrací v ŠSČR (k 10. 4. 2023), ROČNÍK 

NAROZENÍ 2015 a mladší  
Turnaj mládeže do 14 let:   ročník narození 2009 a mladší, i pro neregistrované v ŠSČR 
Turnaj OPEN:    bez omezení věku, i pro neregistrované v ŠSČR 
Počet míst v Turnaji mládeže do 14 let a Turnaji OPEN je limitován na 40 míst v každém z turnajů. 
 
SYSTÉM A TEMPO HRY 
MČR H8, D8  
Švýcarský systém na 9 kol s tempem hry 2x 20 minut + 10 sekund na tah. Kategorie H8 a D8 se budou 
hrát každá samostatně. V případě, že se do kategorie D8 přihlásí méně než 14 hráček, bude se tato hrát 
společně s kategorií H8. Výsledky se pak vyhlásí pro každou kategorii zvlášť.  
 
Turnaj mládeže do 14 let a Turnaj OPEN 
Švýcarský systém na 9 kol s tempem hry 2x 25 minut na partii. 
 
Turnaj bude řízen:  poslední verzí programu Swiss-Manager.  
Hraje se podle:  pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel ŠSČR pro rapid a bleskový šach a podle  

Soutěžního řádu ŠSČR.  
O pořadí rozhodují:  1) počet bodů, 2) vzájemná partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE)  

3) Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem,  
4) Buchholz, 5) Sonneborn-Berger, 6) vícekrát černé, 7) los. 

  
Nejméně na 10 šachovnicích v rámci hlavního turnaje - MČR H8 i D8 bude zajištěn on-line přenos.  
 
Soutěž bude započítána na národní rapid LOK. 
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CENOVÝ FOND: 
Hlavní turnaj - MČR H8, D8:   prvních 6 v pořadí každé kategorie získá pohár, medaili + diplom,  

věcné ceny získá prvních 10 v každé kategorii,  
každý účastník obdrží upomínkový předmět + účastnický list. 

Turnaj mládeže do 14 let:   vítězové v pořadí ve věkových kategoriích U10, U12 a U14 získávají 
pohár, věcné ceny získá prvních 5 v každé kategorii (U10, U12 a U14) 

Turnaj OPEN:    první 3 v pořadí získají pohár, finanční cenu získá 1. – 5. místo, a to: 
1500 Kč, 1200 Kč, 1000 Kč, 800 Kč, 500 Kč 

 
VSTUP DO HRADÍHO SÁLU: 
Povolení ke vstupu do hracího sálu budou mít pouze: hráči, rozhodčí, pořadatelé, zástupci médií a osoby 
s povolením pořadatele. Doprovod hráčů má volný vstup na tribunu, ze které je celý hrací sál přehledně 
vidět. Do hracího sálu je možné vstupovat jen v přezuvkách nebo sálových botách! 
 

 
UBYTOVÁNÍ A STRAVA ZAJIŠŤOVANÁ POŘADATELEM: 
 
UBYTOVÁNÍ: Internát Střední školy průmyslové, Opavská 49, Krnov (cca 2,3 km od hracích prostor) 
  Cena ubytování je 400 Kč/osoba/noc 

 Standardem jsou třílůžkové pokoje s umyvadlem. Hygienické zařízení WC a umývárny na  
chodbě, zvlášť muži a ženy. Kapacita ubytování je 60 pokojů = 180 míst . 

 
STRAVA: snídaně + večeře v jídelně Střední školy průmyslové, ul. Opavská 49, Krnov  

- cena snídaně  60,- Kč děti;   70,- Kč dospělí 
- cena večeře 85,- Kč děti; 100,- Kč dospělí 

  obědy v jídelně Základní školy Janáčkovo náměstí, na ul. Albrechtická 2, Krnov  
(530 m od hracího sálu – 8 minut pěšky) 
- cena obědu 90,- Kč děti; 110,- Kč dospělí 
Na požádání (v předstihu) zajistíme i dietní stravu. 

 
 
UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ VYŠŠÍHO STANDARDU: 
Je možno si zajistit individuálně v hotelích a penzionech v Krnově a okolí např.: 
 
Hotel Cvilín   http://www.cvilin.cz     od 975 Kč/osobu a den 
Hotel Steiger  http://www.hotelsteiger.cz    od 1050 Kč/osobu a den 
Penzion Hermes  http://www.penzionhermes.cz    od 895 Kč/osobu a den 
Penzion Šelenburk  http://www.penzionselenburk.cz   od 500 Kč/osobu a den 
Penzion Eso  http://www.penzioneso.mzf.cz    od 500 Kč/osobu a den 
Penzion Eva  http://halfar.us      od 530 Kč/osobu a den 
Penzion Villa Cafe https://villacafe.cz    od 950 Kč/osobu a den 
Penzion Rajf  https://www.penzion-rajf.cz   od 550 Kč/osobu a den 
Dobré místo  https://www.dobremisto.cz    od 585 Kč/osobu a den 
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MAPA KRNOVA S LEGENDOU DŮLEŽITÝCH MÍST: 
 

 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM:  
Vzhledem k nabitému harmonogramu turnaje není pořadatelem zvláště organizován. Hráči a hráčky 
budou mít v čase konání turnajů k dispozici venkovní sportovní hřiště vč. sportovního náčiní. V rámci 
vnitřních prostor budou vedlejší prostory uzpůsobeny relaxu i drobným interiérovým sportoním aktivitám. 
 
Individuálně můžete využít možnosti, které se v termínu konání turnaje v Krnově a okolí pořádají, 
popřípadě navštívit turisticky atraktivní místa – klíčový zdroj informací je: https://www.infokrnov.cz/  
 
Při registraci na místě účastníci obdrží aktuální informace o kulturně - sportovním dění v Krnově a 
okolí v čase konání MČR.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyto propozice nabývají účinnosti dnem 1. března 2023. 
 
 

Ing. Pavel Čech Ing. Karel Handlíř Ing. Karel Záleský 
Hlavní pořadatel Ředitel turnaje Hlavní rozhodčí 

 


