
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOZICE 
13. Mistrovství sv ěta IPCA tělesně postižených šachist ů 2013 

Velké Losiny / Česká republika, 17. – 26. června 2013 
 
 

I. POŘADATEL  
• Mezinárodní Šachová asociace tělesně postižených (IPCA) 

 
II.     Ředitel turnaje 

• Eva Marie Valentová, Prievidzská ul. 23 A, 787 01 Šumperk, Česká republika,  
telefon: +420 736 470 502, e-mail: evachess@seznam.cz 
 

III.    Asistent pro registraci ú častník ů 
• Ing. Štefan Sakáč, Evaldova ul.10, 787 01 Šumperk, Česká republika,  

   telefon: +420 777 295 650, e-mail: stesak@seznam.cz; web: http://ipca.chess2013.cz/ 
 

IV.   Hlavní rozhod čí 
• IA Dr. Ivan Syrový, e-mail: ivan.syrovy@gmail.com; advokat@syrovy.sk 

 
V.    Datum a místo 

• 17. června 2013 (příjezd) – 26. června 2013 (odjezd) 
Termální lázně, Lázeňský dům “Eliška” a “Diana”, 788 15 Velke Losiny, Česká republika 
 

VI. Hrací kategorie 
• Skupina "A" (hlavní turnaj) - 13. Mistrovství světa IPCA tělesně postižených 

šachistů s omezenou účinností pohybového aparátu (muži, ženy a junioři rok 
narození 1995 a mladší - Šachisté na invalidním vozíku a další zdravotně 
postižení hráči, kteří mají potíže s chůzí). 

• Skupina "B" - FIDE otevřený turnaj 
 

VII. Hrací systém 
• Švýcarský systém na 9 kol. Řízen programem SwissManager 

 
VIII. Časový limit 

• 90 minut na partii s bonusem 30 sekund za každý tah 
 

IX. Kritéria pro ur čení po řadí v p řípadě rovnosti po čtu bod ů 
 

13. MITROVSTVÍ SVĚTA IPCA tělesně postižených šachist ů 2013 
Velke Losiny / Česká republika, 17. – 26. června 2013 

                                                                      
      



1.      Střední Buchholz 
2.      Plný Buchholz 
3.      FIDE progres 

 
X.   Kalendá ř 

      Datum Skupina „A“ a „B“ 
17.6.2013  Pondělí 14:00-17:00 - Příjezd a registrace účastníků 

18:00 – Večeře 
19.00 - Technická porada a losování 

18.6.2013  Úterý 09:30 - Slavnostní zahájení 
10:00-14:00 - 1. kolo 

19.6.2013  Středa 09:00-13:00 - 2. kolo 
15:00-19:00 - 3. kolo 

20.6.2013  Čtvrtek 09:00-13:00 - 4. kolo 
15:00-18:00 - 20. kongres IPCA 

21.6.2013  Pátek 09:00-13:00 - 5. kolo 
22.6.2013  Sobota 09:00-13:00 - 6. kolo 
23.6.2013  Neděle 09:00-13:00 - 7. kolo 
24.6.2013  Pondělí 09:00-13:00 - 8. kolo 
25.6.2013  Úterý 09:00-13:00 - 9. kolo 

16:00 - Slavnostní zakončení skupina "B" 
16:30 - Slavnostní zakončení skupina "A" 
18:00 - Banket 

28.6.2013  Středa 08:00-12:00 – Po snídaní odjezd účastníků  
 
XI.   Ceny 

•    Finanční ceny pro muže a ženy v turnajích "A" a "B" (nejméně 20 účastníků) 
•    Počet a výše peněžních cen bude vyhlášeno po druhém kole 
•    Ve všech kategoriích: medaile, poháry, diplomy, účastnické listy 
•    Právo na účast v IPCA mužských a ženských týmů na 41. FIDE Olympiády v šachu   

           2014 (podle výsledků v hlavním turnaji - skupina "A") 
 
XII.   Ubytování a stravování 

• Ubytování a plná penze od večeře dne 17. června 2013 do snídaně dne 26. června 
2013 v lázních Eliška a Diana, 788 15 Velké Losiny, Česká republika 

• Pořadatel zaručuje bezbariérové prostředí pro zdravotně postižené účastníky  
• Pořadatel zajistí každodenní možnost využití lázeňského termálního bazénu pro    

           všechny účastníky zdarma 
       

Termální lázně Velké Losiny jsou jedny z nejstarších a nejznámějších lázní na Moravě 
s dlouholetou tradicí. Toto město se nachází na východě České republiky, 230 km od 
Prahy (mezi Hradcem Králové a Ostravou). Příroda nadělila Velkým Losinám léčivé 
termální prameny, které mají blahodárné účinky na pohybový aparát a nervový systém. 
Jejich teplota je okolo 36 ° C a jsou určeny pro léčivé koupele v krytém a venkovním 
termálním koupališti. Termální lázně Velké Losiny jsou vyhledávaným místem pro 
rehabilitaci a rekreaci. 
 
XIII.   Ceny ubytování, stravu a startovné  

• Platba za účast v turnaji, včetně ubytování, plné penze a startovné: 
• pro tělesně postižené hráče – cca 12.800 Kč dle kurzu ČNB (500 Euro za 

osobu) 
• pro doprovodné osoby – cca 11.520 Kč dle kurzu ČNB (450 Euro za osobu) 
• příplatek za samostatný jednolůžkový pokoj je 10 Euro za osobu a noc  



• Vklad účastníků je nutno uhradit v hotovosti při prezentaci  v den příjezdu účastníků 
 

 
XIV. Přihlášky do turnaje  

• Přihlášky na 13. Mistrovství světa IPCA 2013 tělesně postižených šachistů musí být  
podány prostřednictvím registračního formuláře, který je součástí zvacího dopisu, e-
mailem na adresu asistenta pro registraci: stesak@seznam.cz 

• Do 15.4.2013  zašlete potvrzenou p řihlášku všech členů skupiny, p řípadně 
jednotlivc ů  na registra čním formulá ři (s uvedením po čtu vozí čkářů) 

 
 
XV.   Závěrečné informace 

• 13. Mistrovství světa IPCA 2013 tělesně postižených šachistů se bude hrát podle 
současných pravidel FIDE platných od 7.1.2009 

• Hráč, který se dostaví na kolo (k šachovému stolu) se zpožděním více než 30 minut 
po začátku kola, ztrácí bod 

• Veškeré záležitosti, týkající se herních pravidel jsou plně v kompetenci 
mezinárodního rozhodčího, jeho rozhodnutí během soutěže jsou konečná 

• Ve všech záležitostech, které nejsou zahrnuty do těchto propozic rozhoduje 
pořadatel turnaje 

• Za právo a možnost hráče zúčastnit se turnaje, stejně jako za jeho pojištění jsou 
odpovědné vysílající organizace 

• Zástupci národních šachových federací IPCA, kteří dostali mandát k zastupování 
jejich země se budou podílet na 20. kongresu IPCA ve Velkých Losinách 20. června 
2013 

• Oficiální výsledky turnaje bude možné shlédnout na této internetové stránce: 
http://ipca.chess2013.cz/ 

 
 
 
 

IPCA President            Ředitel turnaje 
Zbigniew PILIMON            Eva Marie VALENTOVÁ 

              
 
 


