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Přihláška do konkurzu na pořadatele  

 
Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2016 

 
 
1. Termín:   10. - 12. 6. 2016 (pátek – neděle) 

 
Pořadatel: ŠŠPM Lipky HK, spolek ve spolupráci se Šachovým oddílem TJ Slavia 

Hradec Králové a Základní školou Josefa Gočára Hradec Králové 
 
Hlavní osoby: 
 
Ředitel turnaje: Mgr. Svatava Ptáčková 

Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7 
TMB 731782233 
mail sspmlipkyhk@seznam.cz 

 
Hlavní pořadatel:  Ing. Roman Šolc 
 
Na turnaj budou pozvání představitelé veřejného života vč. města Hradec Králové a 
Královéhradeckého kraje a opět (tak jako v R2015) požádáme o záštitu primátora města 
 
2. Dotace ŠSČR:   5 000 Kč 
 
3. Postupový klíč: podle rozpisu soutěže 
Budeme respektovat 
 
4. Požadavky na pořadatele: 
 

a) zajistit vhodnou hrací místnost pro 28 šestičlenných družstev 
Hrací místností je aula ZŠ a MŠ Josefa Gočára HK, zázemí pro hráče, rozhodčí a doprovody 
v ostatních prostorách školy 
http://www.zstnhk.cz 
Výhodná dostupnost školy MHD z hlavního nádraží, autobusového terminálu i ubytovací 
kapacity 
 
b) zajistit kvalifikované rozhodčí pro řízení soutěže, které schválí KR ŠSČR  
Zajistíme minimálně v počtu 4, jmenovitě předáme ke schválení KR ŠSČR 
 
c) uhradit dle příslušných směrnic odměnu rozhodčím 
Zajistíme + pro všechny rozhodčí, zástupce ŠSČR a organizátory akce bude zajištěno bezplatně 
ubytování a stravování v průběhu turnaje 
 
d) zajistit hrací materiál 
Hrací materiál bude z části zajištěn spolupořadateli akce a zbývající materiál bude vypůjčen 
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e) zajistit doprovodný společenský program na sobotu 
Návštěva renesanční Bílé věže, která je nejvyšší dominantou Hradce Králové (72m) s třetím 
největším zvonem v ČR, původním hodinovým strojem a díky velkorysé rekonstrukci ukončené 
v roce 2015 i unikátním skleněným modelem věže a moderní audiovizuální informační 
technikou. Návštěvní skupiny max. o 30 osobách (45 min.) v rámci sobotního odpoledního 
turnajového volna. www.bilavez.cz 
Možnost návštěvy historických a dalších objektů v Hradci Králové 
 
f) všem zúčastněným družstvům předat na závěr soutěže při vyhlašování účastnický nebo 

pamětní list 
Zajistíme a současně budou všem hráčům předány na úvod turnaje drobné dárky 
 
g) zajistit ubytování a stravování (nikoli uhradit) všem oprávněným družstvům a jejich 

doprovodům, kteří o start v soutěži projeví zájem a řádně se přihlásí do termínu stanoveného 
pořadatelem 

 
Zajištěno ubytování máme pro všechny účastníky akce v Hotelovém Domě ACADEMIC, 
Akademika Heyrovského 1177, 50003, Hradec Králové 
www.hotelovydum.cz 
- hotel se nachází v blízkosti hrací místnosti (cca 10 min chůze) a je po moderní celkové 

rekonstrukci 
- možnost využít doplňkové služby (hotelové lobby s WIFI, CafeBar s terasovou zahrádkou, 

Bistro, nápojové automaty, parkoviště, úschovna bicyklů) 
- mezi širokou škálu klientů patří především sportovci, účastníci školení a kongresů, studenti, 

klienti cestovních kanceláří, firemní zaměstnanci, zahraniční turisté, rodinní příslušníci 
pacientů Fakultní nemocnice atd. 

- 2 lůžkové pokoje, koupelna společná vždy pro 2 pokoje, moderní WC společné na každém 
patře (zvlášť ženy, muži) 

- vybavení pokoje 2 lůžka, 2 židle, stůl, vestavná skříň, lednice 
- recepce a hostel má non-stop provoz 
- cena za jedno lůžko na noc 250,- Kč při ubytování na 2 noci 
- cena za jedno lůžko na noc 280,- Kč při ubytování na 1 noc 
- cena za jedno lůžko na noc 335,- Kč, pokud bude pokoj obývaný pouze 1 osobou 
- parkovné za 1 noc 20,- Kč, vratná kauce na klíč od parkovacího stojanu 100,- Kč 
 
Stravování máme zajištěno v místě konání akce ve školní jídelně ZŠ Gočárova HK, k obědu 
výběr z 2 jídel 
 
h) pobytové náklady (celodenní strava a ubytování) nesmějí přesáhnout částku 450 Kč na osobu 

a den (je však možno nabídnout více druhů ubytování, u luxusnějšího typu může být částka 
450 Kč překročena). 

Pobytové náklady při objednání ubytování a celodenní stravy činí 430,- Kč 
(250,- Kč ubytování + strava 180,- Kč /večeře, snídaně, oběd/) 

 
Možno objednat i jednotlivá jídla (snídaně 40,- Kč, oběd 85,- Kč, večeře 75,- Kč), celodenní 
strava je však výhodnější. 
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i) zkontrolovat, aby složení družstva odpovídalo rozpisu soutěže. Pořadatel musí zkontrolovat, 
zda jsou všichni hráči aktivní a registrováni u ŠSČR. 

Zajistíme, požadovaný termín předložení soupisek elektronicky do 9.6.2016 
 

j) dodržet stanovené tempo a systém soutěže dle jejího rozpisu. 
Budeme respektovat 
 
k) soutěž řídit a losovat poslední verzí programu Swiss-Manager  
Budeme respektovat při výběru rozhodčího 
 
l) dodržet rozpisem předepsané hodnocení konečného pořadí družstev. 
Budeme respektovat 

 
m) dodržet následující časový rozpis soutěže: 
pátek: 1. - 2. kolo 
sobota: 3. - 7. kolo 
neděle: 8. - 9. Kolo 

 
n) vybírat od družstev startovné v maximální výši 600 Kč. 
Budeme respektovat – startovné snížíme na 450,- Kč za řádnou přihlášku a platbu v termínu. 
Přihláška či platba po termínu + 150,- Kč 
 
o) poslat turnaj na zápočet na národní rapid LOK 
Budeme respektovat. 
 

5. Další požadavky na pořadatele v případě přidělení pořadatelství akce 
a) do 31. ledna 2016 předat pověřenému členovi komise mládeže ŠSČR ke schválení text propozic 
mistrovství. Propozice musí být zpracovány v elektronické podobě v textovém editoru Word 
b) do 28. února 2016 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání mistrovství 
c) do 31. března 2016 na náklady pořadatele rozeslat propozice mistrovství všem členům komise 
mládeže ŠSČR, předsedům krajských KM, do 12. května 2016 na náklady pořadatele rozeslat 
propozice mistrovství všem družstvům oprávněným v turnaji startovat 
d) nejpozději 2 týdny před turnajem zaslat webmasterovi ŠSČR a sekretariátu ŠSČR odkaz na výsledky 
na webu chess-results.com;  
e) den před zahájením zaslat webmasterovi ŠSČR a sekretariátu ŠSČR úvodní zprávu pro web ŠSČR; 
f) v den zakončení zaslat webmasterovi ŠSČR a sekretariátu ŠSČR závěrečnou zprávu pro web ŠSČR; 
g) v průběhu turnaje zajistit aktualizaci výsledků po každém kole na webu chess-results.com;  
h) do tří dnů po skončení turnaje zaslat v elektronické podobě závěrečnou zprávu předsedovi KM 
ŠSČR a pověřenému členovi KM ŠSČR. 
Budeme respektovat 
 
 
Další informace k zajištění akce: 
 

- cenový fond turnaje bude ve výši min. 20 000,- Kč (první tři družstva obdrží poháry, 
medaile a diplomy, účastnický list a věcné ceny obdrží všechna družstva, připraveny budou 
i věcné ceny pro hráče s nejlepším individuálním výsledkem na jednotlivých šachovnicích) 

 
 

- pokusíme se opětovně zajistit on-line přenos z 18 šachovnic 
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- propagace akce veřejnosti bude zajištěna médii, plakáty, dále na webu pořadatele 

http://sspmlipkyhk.wgz.cz/ vč. průběžného stavu přihlášek 
 

- parkování u ZŠ Gočárova HK po dobu akce převážně s parkovacím poplatkem  
 

- občerstvení na akci bude zajištěno formou bufetu po celou dobu konání 
 

- po dobu trvání akce bude účastníkům k dispozici multifunkční školní hřiště ZŠ Gočárova HK 
 

- pořadatel splní všechny podmínky konkurzu na pořadatele a zajistí veškeré materiálně 
technické a personální náležitosti včetně informovanosti o přípravě, průběhu a výsledcích 
akce, komunikace bude zajištěna pomocí elektronické pošty 

 
 
Informace o Městě Hradec Králové: 
 
Hradec Králové je statutární město na východě Čech a metropole Královéhradeckého kraje, ležící 
na soutoku Labe s Orlicí. Pro své příhodné vlastnosti bylo území Hradce osídleno již v dobách 
prehistorických. Ve středověku šlo o věnné město českých královen a této době vděčí za gotickou 
katedrálu sv. Ducha na svém Velkém náměstí, která dnes vedle Bílé věže a Staré radnice patří mezi 
městské dominanty. Do poloviny 19. století sloužilo město jako vojenská pevnost, jež byla zrušena 
po debaklu při bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Tím se doslova uvolnil prostor pro zlatou éru 
královéhradecké architektury na začátku 20. století, ze které si především díky stavbám Gočára a 
Kotěry město odneslo označení Salon republiky. Samo město kromě jedinečného panoramatu na 
starém městě, kde se setkává několik stavebních slohů, sem turisty láká i díky botanické zahradě 
léčivých rostlin, obřímu akvárium či za zábavou prostředkované aquacentrem. Lze také navštívit 
chráněné území Orlice či Hradecké lesy. Hradec Králové je také univerzitní město, vyučuje zde 
Univerzita Hradec Králové, některé fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity obrany. Sídlí zde 
biskupové královéhradecké diecéze církve katolické a československé husitské. Klicperovo divadlo 
je uznávanou scénou, jež čtyřikrát získala ocenění Divadlo roku, proslavené je loutkové Divadlo 
Drak, artkino Centrál se pyšní oceněním Nejlepší evropské kino pro mladé publikum z roku 2008. 
Královéhradecký Festival Park, který leží na místě bývalého vojenského letiště, poskytuje prostor 
mimo jiné známým letním festivalům Rock for People a Hip Hop Kemp. 
 
 
Za pořadatelský tým věříme, že se nám v případě přidělení akce podaří zopakovat její, dle námi 
získaných ohlasů, výbornou organizační a společenskou úroveň jako v roce 2015, kdy jsme coby 
organizátoři měli premiéru při pořádání republikového šachového turnaje 
 
 
V Hradci Králové dne    30.11.2015 
 
 

 Mgr. Svatava Ptáčková v.r. 
předseda výboru  

ŠŠPM Lipky HK, spolek 
 

http://sspmlipkyhk.wgz.cz/

