
STK ŠSČR 
---------------------------------- 
 
 
Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství ČR juniorů v rapid šachu 2013 
 

Šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou se přihlašuje do konkurzu na 
pořadatele Mistrovství ČR juniorů v rapid šachu 2013. Navrhujeme níže uvedené podmínky 
a dále zkušenosti s pořádáním řady ročníků Mistrovství ČR mládeže do 16 let, Mistrovství ČR 
mužů a žen, Mistrovství ČR juniorů a Mistrovství ČR juniorů v rapid šachu. 

Účastníkům nabízíme místo konání, které se nachází uprostřed České republiky. 
Vlakové spojení do Světlé nad Sázavou je velmi dobré, protože se město nachází na 
železniční trati Praha – Brno. Město se navíc nachází 18 km od dálnice D1.  

Všem účastníkům a i Šachovému svazu chceme poskytnout kompletní pořadatelský 
servis a kvalitní prostory pro hru. 

 
1. Termín:  

29. až 30. června 2013 (ev. 6. až 7. července 2013) 
2. Místo konání:  

Společenský dům Města Světlá nad Sázavou,  
náměstí Trčků z Lípy, 582 91 Světlá nad Sázavou 

3. Pořadatel:  
Šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou 

4. Ředitel turnaje:   
Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá nad Sázavou, 
chess.svetla@seznam.cz, tel. 731 00 63 64 

5. Systém hry:  
Dle rozpisu soutěže. 

6. Hrací místnost:  
Hrát se bude v tanečním sále Společenského domu Města Světlá nad Sázavou. 
Sál je pro předpokládaný počet účastníků dostatečně prostorný, maximální kapacita 
sálu je 125 šachovnic, tj. pro 250 hráčů  
Hrací sál, ve kterém proběhne slavnostní zahájení i zakončení, bude ozvučený. 
Hrací sál je cca 3 minuty pěšky od DM SOUŠUP a 3 minuty pěšky od DM ČZA. 

7. Ubytování:  
1./  Domov mládeže Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, 
Sázavská ul. 547  :  2 a 3 lůžkové pokoje, celkem 150 lůžek. 
2./  Domov mládeže České zemědělské akademie, Zámecká ul. 1  :  2 a 3 lůžkové 
pokoje, celkem 120 lůžek. 
3./  Pro zájemce pořadatel zajistí ubytování v Penzionu Maria, v Hotelu Barbora či v 
Hotelu Česká Koruna. 

8. Stravování:  
Snídaně budou v jídelně Domova mládeže. 
Obědy a večeře jsou zajištěné v Městské restauraci, která je přímo propojená se 
společenským sálem, ve kterém se bude mistrovství konat. 
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9. Občerstvení:  
Občerstvení bude zajištěno během partií a i večer v Městské restauraci, která je 
přímo propojená se společenským sálem, ve kterém se MČR bude konat. 

10. Cena ubytování a stravování:  
 Cena ubytování:   210 Kč / osoba / noc 
 Cena stravování:  snídaně:  50 Kč 
    oběd:   80 Kč 
    večeře:  80 Kč 
11. Finanční zajištění:  

Dotace od ŠSČR ve výši 6.000 Kč. 
Startovné 200 Kč, dívky sleva 50 %.  

12. Zajištění:  
Pořadatel zajistí kompletní pořadatelský servis a splní všechny požadavky dané 
konkurzními podmínkami. 
Pořadatel zajistí a uhradí účast předsedy STK ŠSČR na zahájení a zakončení MČR. 
Pořadatel zajistí účast zástupce Města Světlá n.Sáz. na zahájení a zakončení MČR. 
Pořadatel zajistí a uhradí minimálně 3 kvalifikovaný rozhodčí – minimálně jednoho 
mezinárodního rozhodčího a minimálně jednoho rozhodčího 1. třídy. 
Pořadatel zajistí medaile a poháry pro 3 nejlepší hráče v kat. H20, D20, H18, D18, 
H16, D16 a družstva. 
Pořadatel zajistí pro nejlepší hráče v kat. H20, D20, H18, D18, H16, D16 a družstva 
věcné a finanční ceny, finanční ceny minimálně ve výši 7.000 Kč. 
Pořadatel vyhodnotí i nejlepší hráče v kat. H14, D14, H12, D12, H10 a D10. Nejlepší 
hráči v těchto kategoriích obdrží diplom a věcnou cenu. 
Pořadatelé zajistí veškerý šachový materiál (digitální hodiny, šachy a šachovnice). 
Pořadatel zajistí a uhradí kvalitní on-line přenos z minimálně 10 šachovnic. 
Pořadatel zajistí promítání on-line partií v místě konání. 
Pořadatelé zajistí aktualizaci výsledků na webu ŠSČR a na webu pořadatele ihned po 
každém kole. 
Pořadatelé zajistí aktualizaci výsledků ihned po každém kole i v místě konání. 
Pořadatelé zajistí informační servis MČR na webových stránkách pořadatele. 
Pořadatelé zajistí propagaci a informační servis v médiích. 

13. Doprovodný program:  
Pořadatel zajistí a uhradí hřiště s umělým povrchem pro fotbalový turnaj. 
V areálu DM SOUŠUP je mimo jiné k dispozici hřiště pro beach volejbal. 
Pro zájemce pořadatel zajistí antukové tenisové kurty (100 m od DM SOUŠUP). 
Pro zájemce pořadatel zajistí další sportoviště Města Světlá nad Sázavou. 
 

         
 
 

Ing. Zdeněk Fiala          
    předseda ŠK Světlá n. Sáz.  

   
Ve Světlá nad Sázavou dne 15. prosince 2012. 
 
 


