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Komise mládeže, Šachový svaz ČR  
Pověřená osoba KM ŠSČR pan Ing. Vladimír Hadraba  
v.hadraba@volny.cz   
Přihláška do konkurzu na pořadatele „Mistrovství ČR dětí do 8 let pro rok 2017“  
 
Zasíláme Vám přihlášku do konkurzu na pořadatele „Mistrovství ČR dětí do 8 let“. Podmínky uvádíme 
v příloze níže. Hlavními devizami této nabídky jsou: 
 
ubytování a hrací prostory pod jednou střechou 
léty prověřený pořadatelský tým Beskydské šachové školy 
zkušenosti hotelu a Beskydské šachové školy s akcemi podobného rozsahu 
 
Prosím o potvrzení přijetí přihlášky do konkurzu.  
 
 
S pozdravem a na další spolupráci se těší  
 
 

Ing. Petr Záruba, 
ředitel Beskydské šachové školy z. s. 

 
 
 
 
Frýdek-Místek, 30. 1. 2017  
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Přihláška s podmínkami pořadatelství 
 

Pořadatel:    Beskydská šachová škola z. s.  

 

Místo:     Hotel Petr Bezruč Malenovice,  http://www.hotelpetrbezruc.cz/  

 

Termín:    13. – 14. 5. 2017  

 

Ředitel turnaje:   Ing. Petr Záruba, telefon 739 642 815, email: zaruba@chessfm.cz   

 

Rozhodčí:  IA Petr Záruba, ÚR Martin Surma, R2 Ivo Mičulka, R2 Zdeněk Holeksa, 

R2 Karel Pliska 

 

Ubytování a stravování:  V místě konání - hotel Petr Bezruč, dvoulůžkové a třílůžkové  pokoje. 

Cena za ubytování včetně plné penze (snídaně formou švédských stolů 

+ pitný režim po celý den): dospělý – 600 Kč, dítě – 400 Kč 

 

Vklad:  100 Kč/hráč, přihláška po termínu + 100 Kč, (hráči z listiny talentů KM 

ŠSČR startují zdarma) 

 

Systém:  Švýcarský na 9 kol, 2x20 minut + 10 vteřin na tah, bez zápisu 
Turnaj bude losován programem Swissmanager. 

 
Kritéria hodnocení: Počet bodů, střední Buchholz, Buchholz, počet výher, S-B, los 
 
Ratingování: Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid šachu 
 
Účast: Hráči a hráčky registrováni v ŠSČR do 8 let (rok nar. 2009 a ml.) Každý 

mistrovský turnaj se bude hrát zvlášť. Pokud počet zúčastněných dívek 
bude menší než čtrnáct, bude tento turnaj spojen s turnajem chlapců. 
Vyhodnocení poté bude vyhlášeno samostatně – chlapci i dívky. 

 
Cenový fond: Minimálně 10 000 Kč, vítězové turnajů získají pohár, první tři pak ještě 

diplom a medaili. Věcné ceny minimálně pro prvních šest hráčů a 
hráček. V jednání se sponzorem drobná pozornost pro každého 
účastníka. 

 
Organizační zajištění: Oba turnaje se budou hrát v kongresových sálech hotelu Petr Bezruč. 

Výsledky budou pravidelně aktualizovány na webu Beskydské šachové 
školy a na nástěnkách v místě konání  
Online přenos minimálně z deseti šachovnic 
 

Doprovodný program: V rámci hotelového pobytu je možné navštívit bazén se slanou vodou 
a zahrát si stolní tenis. Na hotelu se dále za poplatek nachází bowling, 



Beskydská šachová škola z. s. 
 IČ: 495 62 517, 17. listopadu 71, 738 01 Frýdek-Místek 
 bankovní spojení: ERA - Poštovní spořitelna, č. účtu: 1399164/0300 
 sekretariat@chessfm.cz, www.chessfm.cz 
___________________________________________________________________________________________ 

  
posilovna, whirpool, solná jeskyně. Dále je možné realizovat procházky 
do okolí v horském prostředí Beskyd 

 
Dotace ŠSČR: Plánujeme využít celou dotaci ŠSČR – 8 000 Kč. Dotace bude primárně 

využita na zajištění služeb rozhodčích, pronájem hracích místností a 
úhradu dalších nákladů spojených s pořádáním turnaje 

 
Zkušenosti pořadatelství: Beskydská šachová škola každoročně pořádá na tomto hotelu Talent 

CUP, v roce 2016 – 170 hráčů 
Vždy o velikonočních prázdninách pořádá festival Turnajů šachových 
nadějí – cca 300 hráčů 
Pravidelně pořádá Krajské přebory jednotlivců v rapid šachu – cca 120 
hráčů, O krále a královnu – turnaj pro děti navštěvující školku – cca 100 
hráčů, okresní přebory škol, krajské přebory škol, krajské přebory 
mladších žáků, FIDE Open v rapid a bleskovém tempu 

 
 
 
 
Za pořadatelský tým Beskydské šachové školy 
 
 
     Ing. Petr Záruba, 
     ředitel Beskydské šachové školy z. s. 


