
ME mládeže v šachu do 8, 10, 12, 14, 16 a 18 let 
 

Praha 17. – 28. 8. 2016 
 

Informace určené členům Šachového svazu České republiky 
 

1. Pořadatel 
Pořadatelem Mistrovství Evropy mládeže je agentura AVE-KONTAKT, s.r.o. ve spolupráci 
s Šachovým svazem České republiky (ŠSČR) a Evropskou šachovou federací (ECU).  
 
2. Účast 
Právo účasti mají všichni účastníci Mistrovství ČR 2016 v kategorii H8, H10, H12, H14, H16 a 
H18 a v kategorii D8, D10, D12, D14, D16 a D18.  
Pořadatel – agentura AVE-KONTAKT má právo udělit po 1 divoké kartě v každé kategorii. Účast 
dalších zájemců schvaluje TMK ŠSČR – žádost je nutno zaslat nejpozději do 15. 5. 2016 na 
adresu trenéra reprezentace mládeže IM Davida Kaňovského (GMkana@seznam.cz).   
Reprezentační výprava ČR bude sestavena podle obvyklých pravidel, jednoho zvaného hráče 
v každé kategorii doplní TMK ŠSČR nominací dalších vybraných hráčů (z kategorie extra) 
s důrazem především na kategorie do 18 let. Technické podrobnosti účasti reprezentační 
výpravy ČR se nyní řeší vzhledem k trvajícím nejasnostem v rozpočtu projektu ŠSČR 
„Mistrovství Evropy mládeže - Praha 2016“ a v možnostech stravování celé výpravy. 
Všichni účastníci, kteří nejsou pozvanými hráči, mají statut tzv. extra hráče.  
Vstup do hracích prostor a hotelu bude povolen pouze osobám akreditovaným organizátory. 
Akreditaci zajistí ŠSČR na základě přihlášky. Akreditaci obdrží účastníci a doprovodné osoby při 
prezenci. 
Všichni účastníci nezařazení do projektu ŠSČR jsou povinni mít vlastní doprovod dospělé 
osoby. Jméno doprovodné osoby uveďte do přihláškového formuláře. U kategorií H+D8, 
H+D10 a H+D12 doporučujeme zajištění doprovodné osoby také u hráčů zařazených do 
projektu ŠSČR „Mistrovství Evropy mládeže – Praha 2016“.  
 
3. Poplatky 
Každý extra hráč musí uhradit poplatek ECU ve výši 3600 Kč. Za hráče zařazené do projektu 
„Mistrovství Evropy mládeže – Praha 2016“ (reprezentační výprava) ho hradí ŠSČR. 
Organizační poplatek hráči kategorie extra neplatí. Organizační poplatky členů reprezentační 
výpravy ČR bude řešit projekt ŠSČR „Mistrovství Evropy mládeže - Praha 2016“. 
 
4. Přihlášky 
Přihláška se podává vyplněním přihláškového formuláře, který bude zveřejněn na webu ŠSČR 
v sekci mládeže, adresa 
http://www.chess.cz/www/mladez/reprezentace/me/me_mladez.html. Přihlášku je třeba 
podat nejpozději do 31. 5. 2016.  
Pokud chce účastník na platbu vystavit fakturu, je třeba to rovněž uvést v přihlášce spolu 
s uvedením fakturačních údajů.   
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Včasné vyplnění přihlášky je nutné pro všechny osoby, které chtějí mít povolen vstup do hotelu, 
tedy i doprovod dětí, které nebydlí v oficiálním hotelu. 
 
5. Doprava 
Dopravu si zajišťuje každý účastník sám a na vlastní náklady. 
 
6. Platby 
Veškeré platby budou provedeny na základě potvrzovacího mailu, který po obdržení přihlášky 
sekretariát ŠSČR zašle každému účastníkovi spolu s uvedením částky a variabilního symbolu. 
Platby je nutno uhradit do 7 dní od obdržení potvrzovacího mailu.  
 
7. Ubytování a strava 

Ubytování bude zajištěno v objektech TOP HOTELu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11. 
Všechny hrací prostory budou situovány v tomto hotelu. Stravování je možné objednat v TOP 
Hotelu formou švédských stolů za tyto ceny: snídaně = 120,- Kč, oběd = 180,- Kč, večeře = 180,- 
Kč. 

Vzhledem k tomu, že se Mistrovství Evropy koná v Praze, dostali hráči z ČR výjimku a nejsou 
povinni se ubytovat v oficiálním hotelu. Mohou využít speciální cenově výhodnou nabídku 
ubytování v garni sekci **Easy Star TOP HOTELu Praha, nebo do hotelu dojíždět.  
 
Ubytování a stravování reprezentační výpravy ČR je v jednání. 
 
Extra hráči, trenéři a další doprovodné osoby se mohou ubytovat za následujících podmínek: 
 
Ubytování v TOP HOTELU Praha garni **Easy Star (jedná se o sousední budovu, recepce je cca 
50 m od hlavního vchodu do hotelu) bez stravy 
1. Pokoje kategorie „garni“ 
2-4lůžkové pokoje s vlastním WC a sprchou a vybavením odpovídajícím ** 
jednolůžkový pokoj - 550 Kč / pokoj a noc 
dvoulůžkový pokoj - 650 Kč / pokoj a noc 
třílůžkový pokoj - 750 Kč / pokoj a noc 
čtyřlůžkový pokoj - 850 Kč / pokoj a noc 
Ubytování v TOP HOTELU Praha **** s plnou penzí (snídaně, obědy a večeře formou 
švédských stolů) 
2. Pokoje kategorie „standard“ 
dvoulůžkové pokoje s vlastním WC a sprchou a vybavením odpovídajícím ***+ 
jednolůžkový pokoj - 2000 Kč / pokoj a noc 
dvoulůžkový pokoj - 2750 Kč / pokoj a noc 
3. Pokoje kategorie „executive“ 
dvoulůžkové pokoje s vlastním WC a sprchou a vybavením odpovídajícím **** 
jednolůžkový pokoj - 2500 Kč / pokoj a noc 
dvoulůžkový pokoj - 3250 Kč / pokoj a noc 
třílůžkový pokoj - 3250 Kč / pokoj a noc – zvýhodněná cena pro členy ŠSČR 
4. Pokoje kategorie „superior“ 
dvoulůžkové pokoje s vlastním WC a sprchou a vybavením odpovídajícím ****+ 
jednolůžkový pokoj - 3000 Kč / pokoj a noc 
dvoulůžkový pokoj – 3750 Kč / pokoj a noc 



třílůžkový pokoj - 4500 Kč / pokoj a noc 
5. Apatmány 
apartmány s vybavením odpovídajícím **** 
obsazený 1 osobou - 3750 Kč / pokoj a noc 
obsazený 2 osobami - 4500 Kč / pokoj a noc 
obsazený 3 osobami - 5250 Kč / pokoj a noc 

Pokoje budou přidělovány v pořadí došlých přihlášek. 

8. Hrací sály  
Všechny hrací sály budou situovány v TOP HOTELu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11. 
 
9. Dopravní spojení 
Spojení z centra města MHD tvá cca 30 min: od stanice metra C – „Chodov“ autobusem č. 115 
na zastávku „Městský archiv“, která se nachází přímo před hotelem.  
Doprava automobilem z centra města trvá cca 10 min: dálnice D1 – sjezd Spořilov, Chodov – 
na první křižovatce vpravo – na druhé křižovatce rovně – na třetí křižovatce (po podjetí mostu) 
vlevo – po 50 m zatočit vpravo – na další křižovatce doprava po hlavní silnici až hotelu. 
 
10. Časový harmonogram 
středa 17. 8. 2016  8:00-23:00 příjezd účastníků, presence, 

akreditace 

středa 17. 8. 2016 20:00 slavnostní zahájení 

čtvrtek 18. 8. 2016 10:00 technická schůzka 

čtvrtek 18. 8. 2016 15:00 1. kolo 

pátek 19. 8. 2016 15:00 2. kolo 

sobota 20. 8. 2016 15:00 3. kolo 

neděle 21. 8. 2016 15:00 4. kolo 

pondělí 22. 8. 2016 15:00 5. kolo 

úterý 23. 8. 2016  volný den 

středa 24. 8. 2016 15:00 6. kolo 

čtvrtek   25. 8. 2016 15:00 7. kolo 

pátek  26. 8. 2016 15:00 8. kolo 

sobota 27. 8. 2016 13:00 9. kolo 

sobota 27. 8. 2016 20:00 slavnostní zakončení 

neděle 28. 8. 2016  odjezd účastníků 

 
11. Turnajová pravidla a ustanovení 
Hraje se podle turnajových pravidel ECU. 
Turnaj se bude hrát švýcarským systémem na 9 kol podle pravidel FIDE tempem 90 minut na 
40 tahů + 30 minut do konce partie s přídavkem 30 vteřin za každý tah. Národní ratingy 
nebudou při losování brány do úvahy. 
Čekací doba je 15 minut od oficiálního začátku kola. Hráč, který se nedostaví k partii do konce 
čekací doby, prohrává kontumačně. Žádné další, byť sebemenší zpoždění nebude rozhodčími 
tolerováno, a to bez jakýchkoliv výjimek!!!  
 
12. Určení pořadí 
Konečné pořadí hráčů, kteří získali stejný počet bodů, se určuje podle následujících kritérií: 



a) tabulka vzájemných zápasů (pokud mezi sebou hráli všichni hráči v dané skupině se stejným 
počtem bodů) 
b) Buchholz Cut 1 
c) Buchholz 
d) vyšší počet partií hraných černými 
e) vyšší počet vítězství 
 
13. Rozhodčí a odvolací komise 
Jména hlavního rozhodčího a předsedy odvolací komise budou zveřejněna do 1. 6. 2016. 
Jména ostatních rozhodčích a členů odvolací komise budou oznámena během technické 
schůzky. 
 
14. Turnajový bulletin 
Turnajový bulletin bude k dispozici zdarma na webových stránkách festivalu 
http://www.eycc2016.eu/ .  
 
15. Ceny 
První tři hráči v každé skupině obdrží medaile, prvních pět hráčů v každé skupině obdrží poháry, 
diplomy a věcné ceny. 
Každý účastník obdrží od pořadatelů dárek. 
Ceny a dárky budou v celkové hodnotě 20 000 EUR. 
 
16. Kontakt 
Sekretariát ŠSČR: 
e-mail: me2016@chess.cz 
tel.: +420 242 429 206 
Pořadatel: 

AVE-KONTAKT s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice 

Ředitel turnaje: PaedDr. Jan Mazuch 

tel.: 466 535 200, mobil: 608 203 007 

e-mail: office@eycc2016.eu 
Oficiální webové stránky: http://www.eycc2016.eu 
 
Trenér reprezentace mládeže: 
IM David Kaňovský 
e-mail: GMkana@seznam.cz  
tel.: 732 689 596 
 
Webové stránky pro české hráče: http://www.dejf721.info/rtm.html, resp. 
http://www.chess.cz/www/mladez/reprezentace/me/me_mladez.html 
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