
STK ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořadatele 
 

Mistrovství ČR mužů a žen 2012 
 
Konkurzní přihlášky podávejte do 30. 11. 2011. Konkurz bude vyhodnocen do 10. 12. 2011. 
MČR mužů 2012 a MČR žen 2012 budou uspořádány jako společný otevřený turnaj na 9 kol s výkonnostním 
omezením účasti. Turnaj bude současně kvalifikací pro uzavřené Mistrovství ČR mužů a žen 2013.  
 
1. Právo účasti 
Hráči s tituly GM, IM, hráči s ELO FIDE >= 2200 a krajští přeborníci mužů z roku 2010 a 2011 
Hráčky s tituly WGM, WIM, hráčky s ELO FIDE >= 2100 a krajské přebornice žen z roku 2010 a 2011 
Pouze hráči a hráčky registrovaní u ŠSČR, kteří nejsou na FRL vedeni pod jinou federací než CZE. Pořadatel 
má právo přijmout do turnaje i hráče a hráčky nesplňující požadavek minimálního ELO (hráči a hráčky 
označení hvězdičkou v bodu 6.). 
 
2. Systém turnaje 
Švýcarský systém na 9 kol (bez dvojkol), 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 
vteřin na každý provedený tah od začátku partie pro každého hráče. 
Turnaj bude započítán na ELO FIDE a LOK ČR. 
Hraje se v jedné skupině, výsledky MČR žen budou vyhlášeny samostatně, souběh cen v kategorii mužů a 
žen je možný. 
 
3. Termín 
Doporučený termín v květnu 2012. Uchazeč o pořadatelství navrhne konkrétní termín a může navrhnout (a 
nejlépe předem konzultovat) i jiný vhodný termín mimo měsíc květen. 
 
4. Postup 
První 4 hráči postupují do finále Mistrovství České republiky jednotlivců 2013 
První 3 hráčky postupuje do finále Mistrovství České republiky žen 2013 
 
5. Pořadatel zajistí a uhradí hráčům a hráčkám: 
Pro hráče s titulem GM a hráčky s titulem WGM: Ubytování - 1 lůžkové pokoje hotelového typu 9 nocí. 
Plnou penzi 9 dní nebo výplatu náhrady. Totéž se týká prvních 3 hráčů a prvních 3 hráček MČR 2011.  
Hráči s titulem GM obdrží startovné 3.000,- Kč a navíc podle aktuálního FIDE ELA: 
> 2600 10 000,- Kč 
2576 – 2600 7.000,- Kč 
2551 – 2575 4.000,- Kč 
2526 – 2550 2.000,- Kč 
2501 – 2525 1.000,- Kč 
Hráčky s titulem WGM obdrží startovné 2.000,- Kč a navíc podle aktuálního FIDE ELA: 
> 2400 5.000,- Kč 
2351 – 2400 4.000,- Kč 
2301 – 2350 3.000,- Kč 
2251 – 2300 2.000,- Kč 
2201 – 2250 1.000,- Kč 
 
6. Pořadatel je oprávněn vybrat od hráčů a hráček startovné do výše (hráči s tituly GM a IM, hráčky s 
tituly WGM a WIM a postupující z MČR 2011 startují zdarma): 
Hráči s FIDE ELO: 
> 2400   600,- Kč (krajští přeborníci 0,- Kč) 
2351 – 2400  900,- Kč (krajští přeborníci 0,- Kč) 
2301 – 2350  1.200,- Kč (krajští přeborníci 200,- Kč) 



2251 – 2300  1.500,- Kč (krajští přeborníci 500,- Kč) 
2200 – 2250  1.800,- Kč (krajští přeborníci 800,- Kč) 
< 2200 krajští přeborníci 1.000,-Kč 
*< 2200  3.600,- Kč 
 
Hráčky s FIDE ELO: 
> 2250   600,- Kč (krajské přebornice 0,- Kč) 
2201 – 2250  800,- Kč (krajské přebornice 0,- Kč) 
2151 – 2200  1.000,- Kč (krajské přebornice 0,- Kč) 
2100 – 2151  1.200,- Kč (krajské přebornice 200,- Kč) 
< 2100 krajské přebornice 600,- Kč 
*< 2100  2.400,- Kč 
 
7. Pořadatel vyplatí hráčům a hráčkám finanční ceny v hrubé výši: 
Muži: 50.000,- Kč, 30.000,- Kč, 20.000,- Kč, 15.000,- Kč, 10.000,- Kč, 8.000,- Kč, 6.000,- Kč, 4.000,- Kč, 
3.000,- Kč, 2.000,- Kč, 1.000,- Kč (celkem 149.000,- Kč) 
Ženy 15.000,- Kč, 10.000,- Kč, 7.000,- Kč, 5.000,- Kč, 3.000,- Kč, 2.000,- Kč, 1.000,- Kč (celkem 43.000,- Kč) 
 
8. Dotace ŠSČR pořadateli: 
Dotace se skládá z pevné složky 192.000,- Kč určené na cenový fond a zúčtovatelné složky. Do zúčtovatelné 
složky je pořadatel oprávněn zahrnout vyplacené startovné hráčům s titulem GM a hráčkám s titulem 
WGM včetně bonusového startovného dle bodu 5. Dále lze do zúčtovatelné složky započítat odměnu 
hlavnímu rozhodčímu (dle ekonomické směrnice), pobytové výlohy pro první 3 hráče z MČR 2011, hráče 
s titulem GM, pro první 3 hráčky z MČR 2011 a hráčky s titulem WGM (dle bodu 5.) do maximální výše 
8.000,- Kč/osoba a poplatek za zápočet na ELO FIDE a ELO ČR. Vybrané startovné dle bodu 6. je příjmem 
pořadatele. 
 
9. Pořadatel dále zajistí: 
Reprezentativní hrací místnost (hráči musí mít dostatečný prostor ke hře, místnost pro analýzu a oddech, 
doporučuje se zajistit živé komentování partií pro veřejnost v přilehlých prostorách atd.) 
Mezinárodního rozhodčího a minimálně jednoho dalšího rozhodčího pro řízení turnaje.  
On-line přenos nejméně 10 partií z každého kola umístěný na webové stránce MČR (buď samostatně 
vytvořené pořadatelem, nebo součástí webu ŠSČR) 
Aktuální informace po každém kole v hrací místnosti (výsledky, partie atd.). 
Propagaci turnaje publikováním informací ve sdělovacích prostředcích (ČTK, TV, rozhlas, tisk, internet) s 
denním zasíláním tiskových zpráv. 
Po skončení turnaje zaslání výsledkové listiny všem zúčastněným hráčům, sekretariátu ŠSČR a předsedovi 
STK ŠSČR. Výsledková listina musí obsahovat: přesná jména a příjmení hráčů, datum narození a oddílovou 
příslušnost hráčů. 
Propagaci sponzorů ŠSČR a sponzorů MČR. 
Průpisové partiáře s emblémem MČR, příp. sponzorů. 
Do 3 dnů po skončení turnaje zaslání zpracovateli ELO a sekretariátu ŠSČR výsledky pro zápočet na ELO 
FIDE a LOK a uhradí příslušné poplatky. 
Ve spolupráci s rozhodčími do 14 dní odešle závěrečnou zprávu o MČR na sekretariát ŠSČR a předsedovi 
STK ŠSČR. 
 
10. Náležitosti přihlášky: 
1. Pořadatel, ředitel turnaje, přihláška do turnaje. 
2. Návrh celkové výše vyplacení finančních cen (nad rámec dotace, eventuálně hodnoty dalších věcných 
cen pořadatele), případné navýšení startovného pro GM/WGM nad rámec dotace nebo další úspory ŠSČR. 



3. Co nejpřesněji a nejpodrobněji: Místo, objekt, kategorie a druh ubytování, stravování (rozepsat jaké) 
nebo výplata náhrady dle Ekonomické směrnice ŠSČR, hrací prostory, eventuálně odkazy na foto na 
webových stránkách. 
4. Zajištění mediální propagace akce. 
5. Doprovodný program, kultura a sport v místě. 
6. Další, různé, možno návrh propozic. 
Při vyhodnocení konkurzu bude STK dbát na způsob a možnosti prezentace vrcholné akce vůči veřejnosti, 
sponzorům, partnerům atd., dále na kvalitu ubytování, stravování, hracího sálu, servis divákům, V. I. P. 
hostům atd. , u finančních prostředků k návrhu cenového fondu a výše požadované dotace. 
 
11. Harmonogram příprav 
V případě přidělení pořadatelství akce nutno dodržet následující časový harmonogram úkolů: 
Do 27. 12. 2011 předložit předsedovi STK ŠSČR ke schválení text propozic MČR (zpracovaný v textovém 
editoru Word a zaslaný emailem). 
Do 10. 1. 2012 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání akce. 
Do 31. 1. 2012 informovat vhodným způsobem co nejširší okruh možných účastníků MČR. 
Jestliže pořadatel nedodrží uvedené výše požadavky, či vlastní závazky, uvedené v přihlášce, případně bude 
porušen časový harmonogram úkolů, má ŠSČR právo požadovat vrácení části dotace. 
 
Přihlášky zasílejte do 30. 11. 2011 na emailovou adresu: malec17@seznam.cz a v kopii na předsedu STK: 

petr.zaruba@chess.cz. 

STK ŠSČR si vyhrazuje právo prodloužit termín konkurzu, konkurz zrušit případně nevybrat žádného 

zájemce. 

 
Ing. Petr Záruba,  
předseda STK ŠSČR 
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