
Mistrovství ČR dorosteneckých družstev 2013 
 

Finále extraligy družstev dorostu 2012/2013 
 
1. Pořadatel: Šachová škola Havlíčkův Brod, o.s. ve spolupráci KM KŠSV Vysočina a 

s ŠK Světlá n.Sáz. 
2. Řídící orgán:  Komise mládeže Šachového svazu České republiky 
3. Termín konání: 12. až 14. dubna 2013 
4. Místo konání:  Hotel Pavla, Vlachovice, 592 31 Nové Město na Moravě 

www.hotelpavla.cz 
5. Ředitel turnaje: Bc. Martin Štukheil, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz.,  

tel.: 731 00 63 64, E-mail: sachovaskolahb@seznam.cz 
6. Zástupce ředitele turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, E-mail: chess.svetla@seznam.cz 
7. Hlavní rozhodčí: Jiří Siebenbűrger, mezinárodní rozhodčí 
8. Hrací systém: dle rozpisu soutěže 
9. Časový plán: pátek 12.4. od 15:00 do 15:45 presentace 

od 15:50 do 16:00 slavnostní zahájení  
od 16:00 do 20:30 1. kolo  
od 19:00 do 20:30 večeře 

sobota 13.4. od  7:00 do  8:30 snídaně  
od  8:30 do 13:00 2. kolo  
od 12:00 do 13:30 oběd 
od 14:30 do 19:00 3. kolo  
od 18:00 do 19:30 večeře 

neděle 14.4. od  7:00 do  8:30 snídaně  
od  8:30 do 13:00 4. kolo  
od 12:00 do 13:30 oběd 
od 13:30   slavnostní zakončení  

10. Ubytování:  Na Hotelu Pavla ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích a apartmánech. 
Sociální zařízení vždy na pokoji. Celkem 113 lůžek. 
V Penzionu Sykovec v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.  
Celkem 70 lůžek.  

11. Stravování:  Na Hotelu Pavla budou kontinentální snídaně. 
V Penzionu Sykovec budou snídaně formou švédského stolu.  
Obědy a večeře budou pro všechny účastníky v restauraci Hotelu Pavla. 

12. Cena ubytování včetně plné penze:  440 Kč na osobu / den. 
13. Občerstvení: Občerstvení bude zajištěno v restauraci Hotelu Pavla během partií i 

večer po odehrání kola. Občerstvení bude i v restauraci Hotelu Sykovec. 
14. Doprava:  Pro zájemce je možno zajistit mikrobus do Vlachovic a i zpět. 



15. Přihlášky: Řádně vyplněný tiskopis přihlášky družstva zašlete laskavě nejpozději  
do 5.4.2013 na adresu ředitele turnaje. Současně zaplaťte na účet 
pořadatele = 2200257643 / 2010 pobytové náklady družstva,  
var. s. = rodné číslo doprovodu (1. část).  

16. Různé:  Každé družstvo musí mít po celou dobu konání mistrovství zodpovědný 
doprovod. Doprovod není formální, ale za své hráče plně zodpovídá.  
Pořadatelé zajistí rozhodčí pro finále A i pro finále B. 
Pořadatelé zajistí veškerý šachový materiál i partiáře pro všechna utkání. 
Pořadatelé zajistí on-line přenos ze všech zápasů finále A i finále B, tj. 
48 šachovnic. 
Pořadatelé zajistí aktualizaci výsledků ihned po každém kole na vývěsce 
v místě konání, na webu ŠSČR i na webu pořadatele.  
Na webových stránkách (www.chess-svetla.cz) naleznete též fotogalerii 
z finále ELD a další informace. 
Po 22. hodině je nutno dodržovat noční klid.  
Slavnostní zakončení bude ihned po dohrání zápasů a zpracování výsledků. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic. 
 
 

Srdečně se těšíme na Vaši účast! 
  

Bc. Martin Štukheil        
    ředitel turnaje     

 
 
 

           
 
 
 


