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HARRACHOV 

24.10. - 31.10.2015 

 



1. Pořadatel:  Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s. 

2. Řídící orgán:  Komise mládeže Šachového svazu České republiky  

3. Termín konání: 24. až 31. října 2015 

4. Místo konání:  Hotel Skicentrum, 512 46 Harrachov 225 

5. Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz.,  

tel.: 731 00 63 64, E-mail :  chess.svetla@seznam.cz,  

6. Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Záruba, mezinárodní rozhodčí 

7. Hlavní trenér:  

8. Kategorie:  Mistrovství Čech mládeže 2015: 

   H12, D12: chlapci, resp. děvčata, do 12 let, nar. v r. 2004 a mladší, 

   H14, D14: chlapci, resp. děvčata, do 14 let, nar. v r. 2002 a mladší, 

   H16, D16: chlapci, resp. děvčata, do 16 let, nar. v r. 2000 a mladší. 

HARRACHOV FIDE OPEN: Otevřený turnaj pro hráče s ELO FIDE  

či s ELO ČR minimálně 1850 až po hráče mistrovských tříd. 

NÁRODNÍ OPEN: Otevřený turnaj pro hráče od nejnižších tříd  

(včetně neregistrovaných šachistů ) až po hráče s ELO do 1849. 

9. Cenový fond: Medaile a poháry pro 1. - 3. v kategoriích H12-16 i v D12-16. 

Ve FIDE OPENu: 1. místo = min. 4.000 Kč, dále 2.000 Kč, 1.000 Kč, věcné 

ceny. 1. místo ve Národním OPENu = 3.000 Kč, dále 2.000 Kč, 1.000 Kč, věcné 

ceny.. V OPENech též ceny pro nejlepší hráče dle věkových kategorií mládeže, 

pro nejlepší ženy a pro nejlepší seniory. Pořadatel zajistí hodnotné finanční a 

věcné ceny v celkové hodnotě minimálně 36.000 Kč 

10. Systém: Každá kategorie hraje samostatný turnaj na 9 kol švýcarským systémem.  

Losování bude prováděno programem Swiss-Manager. Hraje se dle platných 

pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. Při shodném počtu bodů rozhoduje o 

pořadí střední buchholz, buchholz, počet výher, Sonnenborn-Berger a los. 

11. Hrací tempo: 90 minut + 30 sekund na tah pro každého hráče  

12. Právo účasti: Mistrovství Čech mládeže 2015: 

V turnajích HD12, HD14, HD16 mohou startovat chlapci i dívky aktivně 

registrovaní v ŠSČR, kteří splňují některou z těchto dalších podmínek: 

a/ přímo postupující – na základě umístění na Mistrovství Čech 2014 v šachu či 

na Mistrovství České republiky 2015 v šachu - viz web ŠSČR  

b/ přeborníci krajů (JČ, ZČ, KV, ÚL, Li, HK, PU, StČ a Praha) 

c/ další postupující z výše uvedených krajských přeborů – počet postupujících 

z jednotlivých krajů v každé kategorii je dán počtem registrovaných hráčů 

v dané kategorii k 30. 6. 2014 – viz web ŠSČR 

d/ v turnaji H12 mohou startovat též přeborníci H10 uvedených krajů  

e/ pořadatel má jednu divokou kartu v každé z kategorií H12, H14 a H16 

f/ jednu divokou kartu do každé z kat. H12, H14 a H16 udělí KM ŠSČR 

g/ počet náhradníků za postupující z krajů je stanoven jako 200% z počtu 

postupujících z KŠS v dané věkové kategorii 

h/ v případě, že KM KŠS neobsadí své postupové místo do 10. 10. 2015, 

rozhodne o jeho obsazení KM ŠSČR 

i/ ve vyšší věkové kategorii může startovat hráč s přímým postupem na MČR 

   Mistrovství Čech dívek: Kategorie D12, D14 a D16 jsou otevřené pro   

   všechny registrované dívky. Stejné věkové kategorie chlapců a dívek   

   budou hrát společný turnaj. Dívky a chlapci budou vyhodnoceny zvlášť. 

HARRACHOV FIDE OPEN: Otevřený turnaj pro hráče s ELO ČR  

či ELO FIDE minimálně 1850. 
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NÁRODNÍ OPEN: Otevřený turnaj pro hráče od nejnižších tříd (včetně 

neregistrovaných šachistů ) až po hráče s ELO do 1849. 

13. Podmínky účasti: Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada veškerých pobytových 

nákladů včetně startovného. U hráčů mladších 15 let je doprovod povinen 

hodnověrným způsobem prokázat totožnost hráče. 

   Včasná presence. Souhlas s těmito propozicemi. 

14. Časový plán: Pá 23.10. od 18:00 do 21:30 presence 

   So 24.10. od  8:00 do 12:00 presence 

     od 13:30   slavnostní zahájení  

     od 14:00 do 18:00 1. kolo 

     od 19:30  do 02:00 společenský večer 

   Ne 25.10. od  10:30 do  12:00 tematická přednáška 

     od 14:00 do 18:00 2. kolo 

   Po 26.10. od  9:00 do 13:00 3. kolo 

od  14:00    Lanové centrum a exkurze do sklárny 

od  16:00 do  17:30 tematická přednáška 

od  18:30  do  21:30 simultánky 

   Út 27.10. od  9:00 do 13:00 4. kolo 

od  15:00 do  18:30 turnaj v bleskovém šachu 

od  19:30 do  21:00 tematická přednáška 

   St 28.10. od  9:00 do 13:00 5. kolo  

od 14:30 do 18:30 6. kolo 

   Čt 29.10. od  9:00 do 13:00 7. kolo 

od  15:00 a od 16:30 Vertical park a Hornické muzeum 

od  18:30  do  21:30 simultánky 

     od 19:30  do 02:00 společenský večer 

   Pá 30.10. od  9:00 do 13:00 8. kolo 

od  16:30 do  18:00 řešitelská soutěž 

od  19:00 do  20:30 tematická přednáška  

   So 31.10. od  8:30 do 12:30 9. kolo  

     od 13:30   slavnostní zakončení 

15. Postupy:  Na M ČR postoupí min. 8 hráčů z H12, 8 hráčů z H14 a 8 hráčů z H16.  

16. Vklad:  Přímo postupující (12a), krajští přeborníci (12b) a dívky = 450 Kč,  

ostatní hráči = 700 Kč. 

Vklad ve FIDE OPENu a Národním Openu = 700 Kč, ženy = 350 Kč.  

Hráči z Listiny talentů ŠSČR vklad neplatí. 

Hráči s ELO FIDE nad 2299 vklad ve FIDE OPENu neplatí. 

17. Ubytování:  Hotel Skicentrum:  

   Dvoulůžkové pokoje se soc. zař. a TV/SAT s možností přistýlky.  

   6 turistických 4 až 5 lůžkových pokojů – soc.zař. na chodbě. 

Sporthotel: 

   Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se soc. zař. s možností přistýlky. 

   Jedno, dvoj a třílůžkové pokoje – soc.zař. na chodbě. 

Depandance AB (patří ke Sporthotelu): 

   Dvou, tří, pěti a šestilůžkové pokoje. Nachází se vedle Sporthotelu. Má wifi. 

Hotel Garnigryf: 

   Dvoulůžkové pokoje se soc. zař. a TV/SAT s možností přistýlky.  

Penzion U Bedřicha: 

       Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje a rodinné pokoje.  Nachází dole u Skicentra. 



Penzion Jitka: 

          Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje.  Nachází dole u Skicentra. 

Pokoje budou obsazovány postupně dle potvrzených přihlášek.  

Přesný rozpis volných pokojů bude aktualizován na webu pořadatele.  

18. Stravování:  Pro všechny účastníky budou obědy a večeře zajištěny ve Sporthotelu. 

Ubytovaní ve Sporthotelu, v Depandanci AB a ve Skicentru budou mít snídaně 

zajištěny ve Sporthotelu.  

Podmínkou ubytování v Penzionu U Bedřicha, v Hotelu Garnigryf a v Penzionu 

Jitka je objednávka snídaní. Snídaně budou mít tito ubytovaní zajištěny přímo 

v hotelu resp. penzionu, kde bydlí. 

19. Ceny pobytu: Pokoje se společným soc.zař.:  

Cena ubytování vč. plné penze je 400 Kč/osoba/den při pobytu 7 a více nocí. 

Cena ubytování je 210 Kč/osoba/den při pobytu 7 a více nocí. 

Pokoje se soc.zař. na pokoji:  

Cena ubytování vč. plné penze je 430 Kč/osoba/den při pobytu 7 a více nocí. 

Cena ubytování 240 Kč/osoba/den při pobytu 7 a více nocí. 

Stravování: snídaně = 55 Kč, oběd = 80 Kč, večeře = 80 Kč. 

Pro hotelové hosty je WIFI připojení na hotelu zdarma. 

Parkování je pro hotelové hosty zdarma.  

Příplatek při pobytu 6 a méně nocí = 100 Kč/osoba/den. 

Je možno objednat si i jednotlivá jídla, ale výhodnější je plná penze. 

Občerstvení bude zajištěno přímo u hracího sálu i na hotelech. 

20. Přihlášky:  Řádně vyplněný formulář přihlášky hráče i doprovodu zašlete v elektronické 

podobě nejpozději do 27. 9. 2015 na E-mailovou adresu ředitele turnaje.  

Obratem obdržíte zálohovou fakturu, kterou uhraďte laskavě do 30. 9. 2015.  

Doporučujeme, aby přihlášky jedné výpravy zasílal hromadně zodpovědný doprovod. 

Přihlášky a platby odeslané po termínu mohou být přijaty jen výjimečně, pouze po zaplacení 

příplatku 200 Kč a se souhlasem ředitele turnaje. Při odhlášení alespoň dva dny předem je 

storno poplatek 400 Kč, při odhlášení později se navíc odečte objednaná strava za 2 dny. 

21. Různé:  Všechny výsledky budou zaslány na zápočet ELO ČR. Výsledky mistrovských turnajů  

 HD16, HD14 a FIDE OPENu budou zaslány též na zápočet ELO FIDE. 

Tyto propozice jsou současně rozpisem soutěže ve smyslu bodu 2.1.4. Soutěžního řádu, 

účinným dnem schválení v KM ŠSČR, tj. 3.8.2015. 

Na webu pořadatele (www.chess-svetla.cz ) budou průběžně aktualizovány výsledkové listiny, 

bulletin, on-line přenos, fotografie, informace o doprovodném programu a další aktuality 

z Mistrovství Čech mládeže a z Harrachova.  

Pořadatel zajistí doprovodný program: Lanové centrum Proud, Vertical park, exkurze do 

sklárny, muzea skla a pivovaru Novosad, návštěvu Hornického muzea a prohlídku štoly, 

koncert skupiny Český Slavoj, bleskový turnaj, 2 simultánky, 4 tématické přednášky, apod. 

Informace k přihláškám na Lanové centrum a Vertical park najdete na webu pořadatele. 

Každý hráč mladší 18 let musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod. 

Doprovod není formální, ale za své hráče plně zodpovídá.  

Po 22. hodině je nutno dodržovat noční klid.  

Slavnostní zakončení bude ihned po dohrání posledních partií a zpracování výsledků. 

Pořadatel vyhrazuje právo změn těchto propozic. 

 

Srdečně se těšíme na Vaši účast! 

 

Ing. Jiří Havlíček, předseda KM ŠSČR   Ing. Zdeněk Fiala, ředitel turnaje 

http://www.chess-svetla.cz/

