
STK  ŠSČR 

 

Přihláška do konkurzního řízení na pořadatele Mistrovství ČR mužů a žen 2015 

1. Pořadatel: TJ Jiskra Havlíčkův Brod , IČO: 00529672 

2. Ředitel turnaje: Václav Paulík, U Kasáren 1573, 580 01 Havlíčkův Brod 
                                   chesshb@seznam.cz, tel. 728982327 
3. Návrh na hlavního rozhodčího turnaje: Jiří Siebenburger – IA,  

4. Termín konání 
     Muži: od 15. do 23. května 2015 
     Ženy: od 17. do 23. května  2015 
     Nabízíme termín konzultovaný předsedkyní KŠSV s předsedou STK ŠSČR  
 
5. Požadavek dotace od ŠSČR:  
     Pořadatel žádá ŠSČR o dotaci ve výši 180 000,- Kč, dle podmínek konkurzu. Do zúčtovatelné složky  
     je pořadatel oprávněn zahrnout pobytové náklady hráčů, pobytové náklady a odměnu  
     rozhodčím,   náklady na zajištění online přenosu a poplatek za zápočet na ELO FIDE a ELO ČR. 
     Nevyužitá část zúčtovatelné složky bude vrácena ŠSČR. 
 
6. Návrh celkové výše vyplacení finančních cen (nad rámec dotace, eventuálně hodnoty  
    dalších  věcných cen pořadatele):  
    Pořadatel zajistí pro mistra a mistryni ČR broušený pohár. Každý účastník obdrží upomínkový  
    předmět. V případě finanční podpory od sponzorů, Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod…,  
    bude   cenový fond (finanční i věcný) navýšen. (Bude upřesněno v propozicích). 
    Do cenového fondu MČR budou zařazeny 2 poukazy pro pobyt v některém RZ v ČR pro 2 osoby. 
    Hráč, hráčka s největším počtem výher v turnaji, obdrží zvláštní cenu „Karla Havlíčka Borovského“. 
    Vyhodnocení nejhezčí (nejzajímavější) partie MČR v turnaji M i Ž bude oceněno věcnou nebo finanční   
    cenou. 
    Pořadatel zajistí občerstvení pro hráčky a hráče MČR v přísálí hrací místnosti, volné vstupenky  
    do bazénu a městského muzea, výlet do Lipnici nad Sázavou na místní hrad a památník Jar.Haška 
    a případně další dle zájmu účastníků. 
 
 7. Místo, objekt, kategorie a druh ubytování, stravování:  
 Oba turnaje MČR mužů a žen se uskuteční v hotelu Slunce, Jihlavská 1985, 580 01 Havlíčkův Brod 
(www.hotelslunce.com).  Hotel je dobře  znám již z dříve pořádaných vrcholných šachových akcí, MČR 
mužů, žen, juniorů, krajských týmů atd. Každoročně se zde koná konference ŠSČR. Součástí hotelu je 
velký sál pro cca 150 osob a další 4 salonky pro 50-60 osob, které budou plně k dispozici MČR, jednak pro 
vlastní turnaj, pro analysy odehraných partií, oddech atp. 
 Pořadatel zajistí on-line přenos všech partií na internet zkušeným panem Petrem Boleslavem ze ŠK 
Novoborský, který kompletně zajistí i potřebný počet online šachovnic,  obsluze on-line přenosu a dvěma 
rozhodčím uhradí pořadatel pobytové náklady (ubytování + plná penze, jízdné, odměnu). 
Přímo v komplexu hotelu bude pro účastníky MČR zabezpečeno ubytování v tříhvězdičkových pokojích 
vybavených TV/SAT, WC,sprcha, lednička. 
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Pořadatel zajistí a uhradí ubytování pro muže i ženy v 1 lůžkových pokojích hotelového typu (resp. v 2 
lůžkových pokojích, přičemž druhé lůžko nebude obsazeno) po celou dobu turnaje včetně  
noci před začátkem turnaje. 

Pořadatel vyplatí hráčům, hráčkám, rozhodčím a obsluze on-line přenosu náhrady stravného  
dle ekonomické směrnice ŠSČR. 
Hotel Slunce nabízí široký výběr možností stravování a občerstvení.  
Pořadatel mimo jiné zajistí speciální nabídku pro všechny účastníky Mistrovství ČR. 
Do naplnění kapacity hotelu Slunce (80 lůžek) možnost ubytování doprovodu, trenérů, hostů. V celém 
objektu včetně ubytovacích zařízení je WIFI připojení.  
Stravování bude přímo v restauracích hotelu Slunce dle vlastního výběru i předložené menu pro 
účastníky MČR i možnosti využít jiné restaurační zařízení ve městě. 
U hotelu Slunce je prostorné parkoviště pro parkování osobních aut. 
 
Zajištění mediální propagace akce:  
Pořadatel bude plně respektovat a zabezpečí konkurzní podmínky vydané STK ŠSČR, propagaci a 
zviditelnění šachu na veřejnosti prostřednictvím mediálních partnerů, zkušených redaktorů, kteří mají 
kontakty na celostátní media, samostatnými webovými stránkami k mistrovství, velmi si slibujeme získání 
záštity významnou osobností, která zvýší prestiž – význam MČR, šachu, případně podpoří finančně. 
Osloveni  a pozvání  na toto MČR budou ministr školství, mládeže a tělovýchovy, případně jeho náměstek 
pro sport, hejtman a jeho náměstci Kraje Vysočina,starosta Havlíčkova Brodu a místostarostové, 
případně i významní podnikatelé Havlíčkova Brodu i Kraje Vysočina. 
 Pořadatel zajistí propagaci turnaje publikováním informací ve sdělovacích prostředcích (ČTK, TV, rozhlas, 
tisk, internet) s denním zasíláním tiskových zpráv, propagaci sponzorů ŠSČR a sponzorů MČR,   
aktuální informace po každém kole v hrací místnosti (výsledky, partie atd.). Po skončení turnaje 
bezplatně poskytne výsledkovou listinu všem zúčastněným hráčům a hráčkám, sekretariátu ŠSČR a 
předsedovi STK ŠSČR. Výsledková listina musí obsahovat: přesná jména a příjmení hráčů/hráček a 
oddílovou příslušnost hráčů/hráček. Propagaci sponzorů ŠSČR a sponzorů MČR. Do 3 dnů po skončení 
turnaje zaslání zpracovateli ELO a sekretariátu ŠSČR výsledky pro zápočet na ELO FIDE a LOK, ve 
spolupráci s rozhodčími do 14 dní závěrečnou zprávu o MČR. 
Ke zvýšení popularity šachu, jeho zviditelnění plně využít konání MČR a uskutečnit v době těsně před a 
v průběhu MČR v šachu: 

- Simultánky na vytipovaných ZŠ v Havl.Brodě,  
- Simultánka + zahradní šachy na HB náměstí /pokud možno některý z GM nebo IM/ 
- Využití zahradních šachů ve venkovním areálu hotelu 
- Ve spolupráci s mediálními partnery uskutečnit pro širokou veřejnost soutěžní otázky o ceny 
- Možnost umístit na hotelu světelnou reklamu k MČR 
- Možnost souběžného uspořádání OPEN s mezinárodní účastí, včetně pozvání šachistů 

partnerských měst Havl.Brodu i regionu Kraje Vysočina ( s možností získat příspěvek z fondu). 
 
Doprovodný program, kultura a sport v místě:  
Město Havlíčkův Brod, má výhodnou strategickou polohu pro konání tohoto MČR, spojení veřejnou 
dopravou, dostatek parkovacích míst.  
Účastníci obdrží volné vstupenky do plaveckého bazénu a muzea, bude jim nabídnut výlet na hrad  

v Lipnici nad Sázavou a další akce. Dále obdrží informace o památkách města, okolí, sportovním a 

kulturním vyžití ve městě.  
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Další, různé, možno návrh propozic: 

a) Právo účasti: 
Muži: 
10 hráčů. První 4 hráči z MČR 2014, 5 hráčů dle ELO FIDE vydaného v lednu 2015, 1 divoká 
karta STK ŠSČR. V případě odmítnutí účasti některého z nominovaných hráčů, náhradníci jsou 
vybíráni v pořadí dle aktuálního FIDE ELO, pokud STK ŠSČR neurčí jinak. 

Ženy: 
8 hráček. První tři hráčky z MČR žen 2014, 4 hráčky dle ELO FIDE vydaného v lednu 2015, 
divoká karta STK ŠSČR. V případě odmítnutí účasti některé z nominovaných hráček, 
náhradnice jsou vybírány v pořadí dle aktuálního FIDE ELO, pokud STK ŠSČR neurčí jinak 
 
b) Systém turnaje: 
Muži: 
Uzavřený turnaj pro 10 hráčů, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 
30 sekund na každý provedený tah od začátku partie pro každého hráče. 1. - 8. kolo 
v odpoledních hodinách. 9. kolo začíná v 10:00. 
 
Ženy: 
Uzavřený turnaj pro 8 hráček, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 
30 sekund na každý provedený tah od začátku partie pro každou hráčku. 1. - 6. kolo 
v odpoledních hodinách. 7. kolo začíná v 10:00. 
Turnaje budou započítány na ELO FIDE a LOK ČR. 

c) Termín: 15. – 23. 5. 2015 muži 
                   17. -  23. 5. 2015 ženy 
 

d) MČR mužů a žen významně přispěje ke zvýšení popularity, zviditelnění  šachu, šachové hry  

do podvědomí široké veřejnosti  v rámci Šachového festivalu Vysočiny, jehož součástí bude 

otevřený turnaj FIDE OPEN – zároveň hraný jako KP Vysočiny,  za možné účasti zahraničních 

šachistů, zejména partnerských měst. Oddíl spolupracuje s KŠS Vysočina, který má záměr 

souběžně uspořádat MČR juniorů. Souběžným uspořádáním MČR m+ž +jun. bude možné spojit 

některé finanční náklady a ty využít ve prospěch účastníků. 

 
             
 

Za ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod          Karel Brodina – předseda ŠK                         Václav Paulík                                                          
                                                                                                                           
                                                                                                                                           chesshb@seznam.cz 
                                                                                                                                           728982327 
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