
Komise mládeže  
Šachového svazu České republiky 
 
 
Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství Čech kategorie HD10 pro rok 2017  

hrané společně s otevřeným Mistrovstvím Čech 2017 dětí do 8 let  
 
Šachová škola Světlá nad Sázavou, z.s. se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Mistrovství 
Čech kategorie HD10 pro rok 2017 hrané společně s otevřeným Mistrovstvím Čech 2017 
dětí do 8 let 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. 
Současně bychom rádi nabídli účastníkům výhodné podmínky, které nabízí Hotel Fit & Fun. 
Nabízíme ubytování, stravování a hrací prostory pro všechny účastníky pod jednou střechou.  
 

1. Termín:   
Termín HD10: Dle podmínek KM ŠSČR: Středa 15. listopadu až neděle 19. listopadu 2017. 
Termín OPENu: Dle termínu HD8: Sobota 18. listopadu až neděle 19. listopadu 2017. 
Termín HD8: Dle podmínek KM ŠSČR: Sobota 18. listopadu až neděle 19. listopadu 2017. 
Pro zájemce bude zajištěn pobyt již od úterý 14. listopadu 2017. 

 

2. Místo konání:  
Hotel Fit & Fun, Rýžoviště 427, 512 46 Harrachov 
Web: http://www.hotelfitfun.cz 

 

3. Pořadatel:  
Šachová škola Světlá nad Sázavou, z.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 
Tel. 731 00 63 64 
E-mail: chess.svetla@seznam.cz  
 

5. Hlavní rozhodčí: 
Komisi rozhodčích ŠSČR navrhneme do funkce hlavní rozhodčí Kateřinu Šmajzrovou. 
Kateřina Šmajzrová splnila všechny podmínky pro udělení titulu FA a ŠSČR požádal FIDE o 
udělení titulu FA Kateřině Šmajzrové na příštím kongresu FIDE. Předpokládáme, že v době 
konání Mistrovství Čech bude Kateřina Šmajzrová držitelkou titulu FA.  
Ev. delegaci hlavního rozhodčího vyřešíme s KR ŠSČR. 
 

6. Systém hry a postupový klíč:  
Dodržíme dle podmínek stanovených KM ŠSČR. 

 

7. Hrací místnosti:  
Hrací sály pro hru a prostory analýzy se nachází v Hotelu Fit Fun. 
Bude se hrát ve dvou oddělených sálech, takže kategorie s rozdílným časovým rozpisem 
nebudou hrát ve společném sále. Kapacita sálů byla prověřena. 
Sál, ve kterém proběhne slavnostní zahájení i zakončení, bude ozvučený. 
Pořadatel zajistí reprezentativní šachovou kulisu pro zakončení.. 
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8. On-line přenos: 
Pokud ŠSČR zapůjčí pořadateli el. šachovnice, zajistí pořadatel 20 až 30 šachovnic on-line.  
Pokud ŠSČR nebude moct zapůjčit pořadateli el. šachovnice, zajistí pořadatel on-line přenos 
minimálně 12 šachovnic.  
On-line přenosem mimo jiné přispějeme ke klidu a regulérním podmínkám v hracím sále. 
 

9.  Finanční zajištění:  
Dotace od ŠSČR ve výši 10.000 Kč. 
Vklad v kategorii HD10: 

- přímo postupující a krajští přeborníci = 250 Kč, 
- ostatní hráči = 500 Kč. 

Vklad v OPENu = 200 Kč. 
Vklad v kategorii HD8  = 200 Kč. 
Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR v jakékoli mistrovské kategorie vklad neplatí. 

 

10.   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 openu budou dále vyhodnoceni a odměněni nejlepší hráči dle věkových kategorií mládeže. 
Každý účastník Mistrovství Čech do 8 a 10 let obdrží pamětní list. 
Každý účastník Mistrovství Čech do 8 a 10 let obdrží pamětní diplom a věcnou cenu. 
Celkový cenový fond bude v hodnotě minimálně 25.000 Kč. 
 

11. Cena ubytování a stravování:  
Dodržíme maximální výši pobytových nákladů (= ubytování a stravování) 500 Kč za osobu a 
den pro všechny účastníky.  
Cena plné penze = 465 Kč/osoba/den. 
Cena ubytování = 250 Kč/osoba/noc. 
Cena stravování: 
snídaně = 55 Kč, oběd = 80 Kč, večeře = 80 Kč. 
Snídaně není podmínkou pro ubytování. 
Objednávka stravování není podmínkou pro ubytování v Hotelu Fit & Fun. 
 

12. Ubytování:  
Ubytování je zajištěno pro všechny účastníky v Hotelu Fit & Fun Harrachov.  
Celý hotel bude rezervován pouze pro šachovou akci.  
Hotel Fit & Fun se řadí mezi největší hotely v Krkonoších. Všechny pokoje jsou v 
tříhvězdičkové kvalitě a nachází se ve dvou křídlech hotelu. Obě dvě křídla jsou propojena 
zaskleným průchodem. Pokoje situované na východ nabízejí výhled k lesu, pokoje situované 
na západ mají výhled na protější svahy a Ryzí potok. 
Provoz hotelu je celoroční. V recepci hotelu je provoz nepřetržitý. Hotel má k dispozici vlastní 
dostatečně velká parkoviště. 
Hotel nabízí k využití: 

- trezory na pokojích v hlavní budově 
- masáže 
- dvě špičkové dráhy pro bowling (Brunswick) 
- 2  stoly na stolní tenis 
- 3 billiardy 
- šipky 



- air hockey 
- zábavní automaty (auta, minigolf) 
- stolní fotbal 
- půjčovnu sportovních potřeb – horská kola, koloběžky, atd. 
- velkoplošné TV ke sledování sportovních přenosů 
- taneční parket 
- dětský koutek 
- ohniště s posezením 

 

13. Stravování: 
Hotel Fit & Fun zajistí pro všechny ubytované účastníky stravování.  
Snídaně budou zajištěny formou bufetu. 
Obědy a večeře budou zajištěny formou výdeje hotových jídel. Výběr bude ze dvou jídel. 
Jídelníček bude vydán společně s propozicemi.  
Jídelníček je přílohou přihlášky do konkurzu. 
Účastníci si mohou objednat i jednotlivá jídla. 

 

14. Občerstvení:  
V restauraci bude zajištěno občerstvení po celý den. 
 

15.   Doprovodný OPEN:  
Pro dospělý doprovod, pro hráče nesplňující podmínky startu v kategoriích a pro všechny 
další zájemce pořadatel uspořádá doprovodný OPEN turnaj. 
V OPEN turnaji budou vyhodnoceni nejlepší hráči z řad mládeže. 
OPEN turnaj bude mít stejné tempo a stejný časový rozpis jako Mistrovství Čech dětí do 8 let. 
 

16.   Doprovodný program:  
Pořadatel zajistí pro účastníky bohatý šachový i nešachový doprovodný program.  
Pořadatel zajistí exkurzi do Sklárny a pivovaru Novosad, návštěvu Hornického muzea, výlet 
do Lanového centra, výlet do Vertical parku, výlet na bobovou dráhu, výlet na Mumlavské 
vodopády, apod. 
Hotel Fit & Fun zajistí pro ubytované účastníky zdarma: 

- tělocvičnu  
- venkovní hřiště a ohniště 

Hotel Fit & Fun poskytne ubytovaným účastníkům: 
- vstup do hotelového bazénu zdarma 
- 50% slevu na saunu a wellness (finská sauna, infra sauna, whirpool) 
- 50 % slevu na fitness 
- 50 % slevu na bowling 

Hotel Fit & Fun zprostředkuje účastníkům zvýhodněné vstupné: 
- do Lanového centra 
- do Vertical parku 
- na bobovou dráhu 
- na lanovku na Čertovu horu 

 

17.  Zajištění akce:  
Pořadatel splní všechny podmínky konkurzu na pořadatele. 
Pořadatel zajistí veškerý šachový materiál (on-line šachovnice, digitální hodiny, šachy a 
šachovnice, partiáře). 



Pořadatel zajistí a uhradí areál, rozhodčí, materiální a technické zabezpečení akce a další 
obvyklé náležitosti - viz podmínky konkurzu. 
Pořadatel bude po dohrání každého kola aktualizovat výsledky na webu i na vývěskách 
mistrovství. 
Pořadatel zajistí komunikaci pomocí elektronické pošty a pravidelné zveřejňování výsledků a 
informací na internetu. 
Pořadatel bude na webu průběžně zveřejňovat stav přihlášek. 
Pořadatel zajistí zpravodajství na svém webu, na webu ŠSČR, na šachových webech, 
v novinách a dalších médiích. 
Pořadatel zajistí ozvučení sálu. 
Pořadatel zajistí reprezentativní šachovou kulisu pro zakončení. 
 

18. Změny v roce 2017 
Hlavní změnou bude, že obědy a večeře budou zajištěny formou výdeje hotových jídel.  
Výběr bude ze dvou jídel. Jídelníček bude vydán společně s propozicemi. Jídelníček je 
přílohou přihlášky do konkurzu. 

 
 
 
 
 

          Ing. Zdeněk Fiala          
       předseda Šachové školy Světlá nad Sázavou, z.s. 
  
Ve Světlé nad Sázavou dne 14. dubna 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha: 
 

Jídelníček pro Mistrovství Čech mládeže do 10 let v šachu 
14. 11. - 19. 11. 2017 

 

Úterý 14. 11.  

 Večeře:       120g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, ozdoba 

Středa 15. 11.  

 Oběd:   Hovězí vývar s nudlemi  
            1. 100g Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík 
   2. 120g Kuřecí steak na žampionech, šunková rýže 
 Večeře:   1. 120g Žebrácký kotlet, americké brambory 

  2. 150g Zapečené rybí filé se sýrem a rajčaty, šťouchané 
 brambory se smetanou a pórkem 

Čtvrtek 16. 11.  

 Oběd:             Zeleninový krém  
            1. 100g Vepřový guláš, žemlový knedlík 
   2. 120g  Kuřecí nudličky s pórkem a žampiony, dušená rýže  
 Večeře:   1. 100g Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže  
   2. 120g Vepřový steak se sýrovo-šunkovou krustou,  
                                                   sedlácké brambory 

Pátek 17. 11.  

 Oběd:    Drůbeží vývar s kapáním  
            1. 120g Kuřecí výpečky na slanině a pórku, vařený brambor 
   2. 100g Selská vepřová plec, dušené zelí, chlupaté knedlíky 
 Večeře:   1. 100g Štěpánská hovězí pečeně, šunková rýže 
   2. 220g Pečené kuřecí stehno po myslivecku, vařený brambor 

Sobota 18. 11.  

 Oběd:    Zelná s klobásou  
            1. 100g  Uzená krkovice, čočka vychucená na kyselo, okurka 
   2. 120g Kuřecí prsa se sušenými rajčaty a bazalkou, smažené  
                                                    hranolky  
 Večeře:   1. 100g Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka 
   2. 120g Maďarský guláš, houskový knedlík 

Neděle 19. 11.  

 Oběd:    Bramborová polévka 
            1. 120g Grilovaná krkovička, gratinované brambory 
   2. 120g  Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, ozdoba  
 
Možnost výběru ze dvou jídel bude do stavu, kdy nebude jedno ze dvou jídel spotřebováno. 

 


