
Komise mládeže  
Šachového svazu České republiky 
 
 
 
Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství Čech kategorie HD12, HD14, HD16 

pro rok 2015 pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, StČ. 
 
 

Šachový klub Světlá nad Sázavou se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Mistrovství 
Čech kategorie HD12, HD14, HD16 pro rok 2015 pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, 
StČ. Navrhujeme uvedené podmínky a dále zkušenosti s pořádáním předchozích ročníků 
Mistrovství Čech a Mistrovství ČR.  
 

1. Termín:   
Dle podmínek KM ŠSČR : 24. až 31. října 2015. 
Pro zájemce bude zajištěn nocleh již od pátku 23. října 2015. 
 

2. Místo konání:  
Hotel Skicentrum, 512 46 Harrachov 225 
web: www.hotelskicentrum.cz 
 

3. Pořadatel:  
Šachový klub Světlá nad Sázavou, o.s. 
web: www.chess-svetla.cz  
E-mail: chess.svetla@seznam.cz 
 

4. Ředitel turnaje:  
Ing. Zdeněk Fiala 
Pěšinky 1125, 582 91 Světlá nad Sázavou 
E-mail: chess.svetla@seznam.cz  
 

5. Systém hry a postupový klíč:  
Podle rozpisu KM ŠSČR. 

 

6. Hrací místnosti:  
Hrací sály pro hru a prostory pro rozbory trenérů a další analýzy se nachází v Hotelu 
Skicentrum. 
Kapacita sálů byla prověřena v letech 2009 až 2011 a 2014. 
Sály, ve kterých proběhne slavnostní zahájení i zakončení, budou ozvučený. 
 

7. Ubytování:  
Ubytování zajistí společnost J & J Hotels s.r.o. v hotelech Skicentrum Harrachov a Sporthotel 
Harrachov, které společnost provozuje. Hotely jsou od sebe vzdáleny 1100 metrů. Pokoje ve 
Skicentru a cca polovina pokojů ve Sporthotelu je ***. Tyto pokoje jsou dvoulůžkové a 
třílůžkové, mají vlastní soc. zařízení na pokoji a mají TV na pokoji. Druhou část pokojů 
Sporthotelu tvoří turistické pokoje, které jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové a mají 
zpravidla soc. zařízení společné. Provoz hotelu je celoroční. V recepci hotelu je provoz 
nepřetržitý.  V hotelu je k dispozici hotelový trezor a je možno platit kreditními 
kartami. Hotel má k dispozici vlastní dostatečně velká parkoviště. Každý hotel má k dispozici 
pro své klienty WIFI připojení. 

http://www.hotelskicentrum.cz/
http://www.chess-svetla.cz/
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Další kapacitu ubytování zajistí společnost J & J Hotels s.r.o. v Hotelu Garnigryf, v Penzionu U 
Bedřicha a v Penzionu Jitka. 
 

8. Stravování a občerstvení:  
Objednávka stravování není podmínkou pro ubytování v areálu. 
Účastníci si mohou objednat i jednotlivá jídla.  
V restauraci vedle hracího sálu bude zajištěno občerstvení a to po celý den. 
 

9. Cena ubytování a stravování:  
Pokoje se společným soc.zař.:  
Cena ubytování včetně 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 včetně 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.  
 

10.   Finanční zajištění:  
Dotace od ŠSČR ve výši 17.000 Kč. 
Startovné v mistrovských kategoriích: 

- přímo postupující a krajští přeborníci = 450 Kč, 
- dívky = 450 Kč, 
- ostatní hráči = 700 Kč. 

Hráči z Listiny talentů ŠSČR startovné neplatí (i v Národním OPENu a FIDE OPENu). 
Startovné ve FIDE OPENu = 700 Kč, ženy = 350 Kč.  
Startovné v Národním OPENu = 700 Kč, ženy = 350 Kč.  
Hráči s ELO FIDE nad 2299 startovné ve FIDE OPENu neplatí. 

 

11.   Cenový fond: 
Pořadatel zajistí hodnotné ceny pro nejlepší hráče a hráčky v každém turnaji. 
V mistrovských kategoriích obdrží nejlepší 3 hráči a 3 hráčky poháry a diplomy. 
V openech budou dále vyhodnoceni a odměněni nejlepší hráči dle věkových kategorií 
mládeže a též nejlepší ženy a senioři. 
Celkový cenový fond bude v hodnotě minimálně 36.000 Kč. 
 

12.   Doprovodný program:  
Pořadatel zajistí pro účastníky bohatý šachový i nešachový doprovodný program.  
Pořadatel zajistí společenský večer s kapelou Český Slavoj, exkurzi do Sklárny a pivovaru 
Novosad, návštěvu Hornického muzea, výlet do Lanového centra, výlet do Vertical parku, 
výlet na Mumlavské vodopády, simultánky s IM, bleskový turnaj, 4 tematické přednášky, 
řešitelskou soutěž, tradiční fotbalový turnaj, wellness centrum, apod. 
 

13.   Zajištění akce:  
Pořadatel splní všechny podmínky konkurzu na pořadatele. 
Pořadatel zajistil pro Mistrovství Čech podporu Libereckého kraje. 
Pořadatel zajistí on-line přenos 40 partií Mistrovství Čech, pokud ŠSČR pořadateli zapůjčí 40 
funkčních souprav pro on-line přenos.  



Pořadatel bude po dohrání každého kola aktualizovat výsledky na webu i na vývěskách 
mistrovství. 
Pořadatel zpracuje bulletin i z obou nemistrovských turnajů. 
Pořadatel zajistí a uhradí areál, rozhodčí, trenéry, přednášky, simultánky, bulletin, materiální 
a technické zabezpečení akce a další obvyklé náležitosti - viz podmínky konkurzu. 
Pořadatel zajistí komunikaci pomocí elektronické pošty a pravidelné zveřejňování výsledků a 
informací na internetu. 
Pořadatel bude na webu průběžně zveřejňovat stav přihlášek. 
Pořadatel zajistí ozvučení sálu. 
 

14.   Informace o Městě Harrachov:  
Harrachov je situován v západní části Krkonoš na rozhraní s Jizerskými horami v údolí řeky 
Mumlavy. Jeho horské klimatické podmínky způsobené uzavřením jižní strany Čertovou 
horou a relativní otevřenosti ze severních směrů Novosvětským průsmykem ho předurčují 
jako středisko zimních sportů a rekreace. Harrachov postupně vyrostl v lyžařské centrum, 
které je známé i ve světě a které poskytuje služby pro sport na vysoké úrovni.  
Harrachov nabízí mimo zimní sporty řadu dalších pohybových i kulturních aktivit. K zhlédnutí 
je i muzeum sportu o sportovním dění v Harrachově, muzeum skla s historickou sbírkou 
výrobků zdejší sklárny. Návštěvu lze propojit s prohlídkou výroby skla ve zdejší huti a nově i s 
prohlídkou začátkem roku 2002 otevřeného pivovaru a samozřejmě s ochutnávkou 
produktů.  
Přes převažující zimní nabídku nezklame Harrachov své návštěvníky ani v létě. Velká nabídka 
turistických a cykloturistických výletů do Krkonoš a Jizerských hor včetně jejich polských částí 
je velice lákavá. Nově otevřené turistické hraniční přechody velice usnadnily plánování 
krásných do té doby nerealizovatelných výletů. A komu se nechce na kole šlapat příliš do 
kopce, ten může vyřešit svůj problém pomocí lanovky. Vyjede lanovkou na Čertovu horu 
(doprava kol je zdarma) a pak může jet různými trasami dolů s kopce.  
Zábavu a sportovní vyžití najdete v Harrachově na bobové dráze, na fly parku, na bowlingu, 
na čtyřkolkách, na horských koloběžkách, na minigolfu, na golfu, na tenise, na beach 
voleyballu, na hřištích pro míčové hry, na závěsném létání apod. Můžete též navštívit 
diskotéky či místní kinokavárnu. Relax najdete též v několika místních Wellness centrech. 
Město Harrachov se nachází nadmořské výšce 680m, rozkládá na ploše 3663 ha a trvale zde 
žije 1793 obyvatel. 
 
 
 

          Ing. Zdeněk Fiala          
       předseda Šachového klubu Světlá nad Sázavou, o.s. 
  
 
Ve Světlé nad Sázavou dne 30. května 2015. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha: 
 
Rozpočet Mistrovství Čech mládeže 2015 
 

Příjmy 
 Dotace ŠSČR 17 000 Kč 

Startovné MČech 106 000 Kč 

Příjmy celkem 123 000 Kč 

  Výdaje 
 odměny trenérů MČech 37 800 Kč 

pobyt trenérů MČech 13 760 Kč 

CP trenéřů MČech 7 220 Kč 

odměny rozhodčích MČech 27 000 Kč 

pobyt rozhodčí MČech 13 760 Kč 

CP rozhodčí MČech 7 752 Kč 

poplatky ELO za MČech 8 150 Kč 

medaile a poháry MČech 7 600 Kč 

pronájem sálů 
 odměny pořadatelů 

 pobyt pořadatelů 
 CP pořadatelů 
 účetní 
 bulletin 
 on-line přenos 
 koncert 
 věcné ceny MČech 
 pronájem techniky 
 partiáře 
 papíry A4 
 tonery 
 kanelářské potřeby 
 telefon a internet 
 poplatky ČS 
 Výdaje celkem 123 042 Kč 

 
 
Komentář: 
Dotace ŠSČR a startovné hráčů Mistrovství Čech mládeže pokrývá náklady na trenéry a 
rozhodčí, poplatky za ELO a poháry a medaile.  
Z dotace ŠSČR 17.000 Kč se vrací svazu cca 50% ve formě poplatků za zápočet ELO. 


