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V Ostravě, dne 31.10.2015 

Vážení, 

chtěli bychom se touto cestou přihlásit do konkurzu na pořadatele Mistrovství ČR mužů a žen v roce 
2016. Náš organizační tým v posledních 9 letech pořádal mezinárodní šachový festival Ostravský koník, 
který je od roku 2009 zařazen mezi významné akce města Ostravy. 

S velkým zájmem veřejnosti i médií se setkávají naše tradiční propagační akce (simultánka, hra naslepo) 
konané na Masarykově náměstí v samotném centru Ostravy, které jsme v roce 2011 rozšířili o úspěšné 
simultánní turné po městech Moravskoslezského kraje za účasti téměř 200 aktivních šachistů. V roce 
2015 jsme uspořádali i první ročník rapid tour, která spojuje rapid turnaje konané v okolí Ostravy a díky 
vypravenému šachovému autobusu i usnadňuje přepravu na jednotlivé turnaje, Hlavní festivalové turnaje 
pravidelně doplňujeme menšími či zábavnými turnaji (bleskový, holanďany, rapid, dětský turnaj). Pořádali 
jsme tyto špičkové šachové akce:  

• uzavřené velmistrovské superturnaje v letech 2007 a 2009 za účasti našich předních velmistrů 
Hráčka a Lázničky, kteří se utkali dvojkolově s velmistry Krasenkovem a Movsesjanem (v roce 
2007) a Soćkem a Azarovem (v roce 2009) 

• otevřené Mistrovství ČR mužů a žen v roce 2010 za účasti 15 velmistrů včetně české šachové 
špičky (Navara, Hráček, Babula, Štoček, …) 

• finále extraligové soutěže družstev v roce 2013 

• otevřené Mistrovství ČR mužů a žen v roce 2014 za účasti 16 velmistrů včetně české šachové 
špičky (Navara, Hráček, Babula, Štoček, …) 

Máme bohaté zkušenosti s online přenosy a jejich živým komentováním, přenosy pro nás kvalitně 
zajišťuje Petr Boleslav z Novoborského ŠK, živých komentářů se úspěšně ujímá ostravský mezinárodní 
mistr Lukáš Klíma. 

Nabízíme šachistům kvalitní služby a zázemí: 

• reprezentativní prostory společenského sálu ostravského Domu kultury, 

• kvalitní židle a stoly, dostatek prostoru vedle šachovnice, kvalitní šachový materiál, 
• širokou informovanost (informace o souběžných kulturních či sportovních akcích v Ostravě, 

o festivalových turnajích i o proběhnuvších či chystaných šachových turnajích v regionu, 
průběžný zápis výsledků do tabulek, bulletin), 

• občerstvení a stravování v těsné blízkosti hracího sálu s možností analýzy partií či poslechu 
živých komentářů k online partiím,  

• doprovodné výstavy s šachovou tématikou (šachové karikatury, šachové známky, mistři ČR, 
fotografie, historický turnaj v roce 1923)… 

• projekci nového amerického filmu Pawn Sacrifice v prostorách Domu kultury 

Klademe velký důraz na propagaci našeho festivalu, samozřejmostí jsou inzeráty v šachových 
časopisech a na zásadních šachových serverech, plakáty, billboardy, webové stránky… Jako jedni 
z mála pořadatelů rozesíláme pozvánky s propozicemi klasickou poštou (v roce 2014 jsme v rámci ČR 
rozeslali 2.300 pozvánek). Na propagaci ročníku 2016 jsme z celkového rozpočtu festivalu 2.500.000,- 
Kč vyhradili částku 300.000,- Kč. 

Jsme připraveni zajistit denní zpravodajství na partnerském Novoborském šachovém serveru, máme 
mediální partnerství s novinami Moravskoslezský deník (ve kterém nám v průběhu mistrovství 2010 
a 2014 vycházely i celostránkové články), denní tiskové zprávy ostatním médiím, fotoreportáže, tištěný 
bulletin s partiemi. 
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Rádi bychom opět uspořádali turnaj za účasti všech našich nejlepších velmistrů, proto jsme se rozhodli 
znovu (stejně jako v letech 2010 a 2014) zlepšit jejich individuální podmínky. Průběžně budeme jednat 
s předními velmistry českého žebříčku (Navara, Láznička, Hráček…) a věříme, že díky jejich pozitivní 
zkušenosti s naším turnajem, projeví opětovně zájem o účast. Všem hráčům GM a všem hráčům IM 
s FIDE ELO nad 2400 zajistíme ubytování zdarma. Pro účastníky s nižším ratingem připravíme i finanční 
ceny v jejich FIDE ELO kategorii. 

 

Město Ostrava nabízí šachistům bohatý mimošachový program, ať už s možností návštěvy muzeí či 
výstav, oddechu nebo i ve sportovním vyžití. Budeme jednat s některými subjekty, abychom zajistili 
případné slevy a výhody pro účastníky MČR. 

 

Věříme, že zvážíte naší nabídku na pořádání této prestižní šachové akce. 

 

S pozdravem 

Marek Jelínek 
ředitel festivalu Ostravský koník, předseda spolku Ostrava Chess o.s. 
www.ostravskykonik.cz 

 

 

Příloha: Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství ČR mužů a žen 2016 
 (modře jsou zvýrazněny bonusy pro hráče nad rámec dotace ŠSČR) 
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Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství ČR mužů a žen 2016 

Pořadatel: Ostrava Chess o.s. 

Ředitel: Marek Jelínek 

Termín: 30.4. - 8.5.2016 

Místo konání: Ostrava, Dům kultury města Ostravy, ul. 28. října 124/2556 

 společenský sál – hrací místnost MČR spolu s FIDE Openy 

 foyer – místo pro prezentaci výsledků a rozlosování 

 přísálí – místo pro oddech, občerstvení, analýzu a živé komentování partií 

Systém hry: švýcarský na 9 kol 

 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + přídavek 30 sekund od začátku partie 

 žádné dvojkolo 

Cenový fond: 203.000,- Kč 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. celkem 

muži:     50.000 30.000 20.000 15.000 10.000 8.000 6.000 4.000 3.000 2.000 1.000 1.000 150.000 

ženy:     15.000 10.000 7.000 5.000 3.000 2.000 1.000      43.000 

ELO do 2400:     3.000 2.000 1.000          6.000 

NEJ Ostravák:     1.500 1.000 500          3.000 

NEJ junior:     1.000            1.000 

 

Právo účasti: hráči s tituly GM, IM, hráči s ELO FIDE >= 2200 a krajští přeborníci mužů z let 2014 a 2015 

 hráčky s tituly WGM, WIM, hráčky s ELO FIDE >= 2100 a krajské přebornice žen z let 2014 
a 2015 

 turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči a hráčky s platnou registrací u ŠSČR, kteří nejsou 
na FRL vedeni pod jinou federací než CZE 

 turnaje se může zúčastnit omezený počet hráčů a hráček nesplňujících podmínku 
minimálního ELO FIDE 

Startovné: hráči s tituly GM obdrží dle pokynů ŠSČR startovné 3.000,- Kč 
a navíc podle aktuálního ELO FIDE: 

• hráči s ELO FIDE > 2600 ………. 10.000,- Kč 
• hráči s ELO FIDE 2576 – 2600 …  7.000,- Kč 
• hráči s ELO FIDE 2551 – 2575 …  4.000,- Kč 
• hráči s ELO FIDE 2526 – 2550 …  2.000,- Kč 
• hráči s ELO FIDE 2501 – 2525 …  1.000,- Kč 

hráčky s titulem WGM obdrží dle pokynů ŠSČR startovné 2.000,- Kč 
a navíc podle aktuálního ELO FIDE: 

• hráčky s ELO FIDE > 2400 ……….. 5.000,- Kč 
• hráčky s ELO FIDE 2351 – 2400 … 4.000,- Kč 
• hráčky s ELO FIDE 2301 – 2350 … 3.000,- Kč 
• hráčky s ELO FIDE 2251 – 2300 … 2.000,- Kč 
• hráčky s ELO FIDE 2201 – 2250 … 1.000,- Kč 

(pro účely vyhodnocení kategorie ELO FIDE bude pořadateli nad rámec dotace ŠSČR 
použito nejvyšší dosažené ELO FIDE v období leden – duben 2016) 
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hráči obdrží navíc individuální bonus od pořadatele: 
• hráči s titulem GM s ELO FIDE >= 2500 obdrží bonus v minimální výši 2.000 Kč 
• mistři ČR z předchozích let obdrží bonus 2.000 Kč, 

v případě více než jednoho získaného titulu obdrží bonus 4.000 Kč 

hráči s tituly GM a IM, hráčky s tituly WGM a WIM startují zdarma 

postupující z MČR 2015 startují zdarma 

hráči s ELO FIDE >= 2400 a hráčky s ELO FIDE >= 2150 startují zdarma 

ostatní účastníci hradí startovné ve výši: 
• hráči s ELO FIDE 2300 – 2399 …    750,- Kč 
• hráči s ELO FIDE 2200 – 2299 … 1.500,- Kč 
• hráči s ELO FIDE 2000 – 2199 … 2.500,- Kč 
• ženy startují se slevou 60% 
• krajští přeborníci hradí startovné ve výši dle pokynů ŠSČR 

Ubytování: zdarma jednolůžkové pokoje se snídaní v hotelu Harmony Club*** na 9 nocí  
(od 29.4. do 8.5.2016): 

• pro medailisty z MČR 2015 mužů a žen 
• pro hráče s FIDE ELO nad 2500 
• pro hráče s titulem GM 
• pro hráče s titulem IM s FIDE ELO nad 2450 
• pro hráčky s FIDE ELO nad 2250 
• pro další 2 vybrané hráčky (dle domluvy s pořadatelem a STK ŠSČR) 
• hráči a hráčky mající právo na ubytování zdarma dle konkurzních podmínek 

STK, kteří se nebudou chtít ubytovat, mohou požadovat náhradu za dopravu 

zdarma dvoulůžkové pokoje se snídaní v hotelu Harmony Club*** na 9 nocí 
(od 29.4. do 8.5.2016): 

• pro hráče s titulem IM s FIDE ELO nad 2400 
(možno dokoupit samostatný pokoj za 200,- Kč / noc) 

 pro ostatní účastníky MČR je možno zajistit ubytování dle výběru, např.: 
• hotel Harmony Club*** (se snídaní) …   1 min. tramvají …   900,- Kč / noc 
• penzion D.M.Z. (se snídaní) ………….   2 min. tramvají …   700,- Kč / noc 
• hotelový dům Areál …………………… 20 min. tramvají …   400,- Kč / noc 
• ubytovna TJ Ostrava ……………………..  5 min. chůzí ….   230,- Kč / noc 

Stravování: výplata náhrady plné penze ve výši 1.000 Kč: 
• pro medailisty z MČR 2015 mužů a žen 
• pro hráče s FIDE ELO nad 2500 
• pro hráče s titulem GM 
• pro hráčky s FIDE ELO nad 2250 
• pro další 2 vybrané hráčky (dle domluvy s pořadatelem a STK ŠSČR) 

 občerstvení a teplá jídla přímo v přísálí Domu kultury (v komentátorské místnosti) nebo 
v restauraci Domu kultury města Ostravy 

 hrací místo je vzdáleno 5 minut chůzí od hypermarketu (Tesco) a 2 zastávky tramvají od 
samotného centra Ostravy s možností stravování v desítkách restaurací či fastfoodů 

Propagace: propagace Mistrovství ČR mužů a žen v rámci propagace celého festivalu Ostravský koník 
2016, na kterou je vyhrazena částka 300.000,- Kč. 

 inzerce v časopisu Československý šach 

 inzerce na šachových webových serverech chess.cz a nss.cz 

 rozeslání propozic poštou na všechny oddíly v ČR a na všechny české hráče a hráčky 
s ELO FIDE >= 2100 (743 aktivních šachistů k 31.10.2015)  

 rozeslání propozic prostřednictvím e-mailu 

 billboardy v blízkosti hracího místa 
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 plakáty na cca 200 výlepních místech v rámci Ostravy 

webové stránky turnaje s online přenosem čelních partií 

výsledky a všechny partie budou denně umisťovány na webové stránky turnaje 

vydávání denního tištěného bulletinu po dobu turnaje 

denní tiskové zprávy na partnerském webu nss.cz a v ostatních médiích 

rapid tour po městech Moravskoslezského kraje (od ledna do dubna 2016) 

simultánní turné po městech Moravskoslezského kraje (v dubnu 2016) 

promítání filmu Pawn Sacrifice (Oběť pěšce) o souboji Fischer – Spasskij o titul mistra světa 
v roce 1972 (pro účastníky MČR zdarma) 

přednáška k tématu souboje Fischer – Spasskij (GM Igor Štohl) 

Různé: nejméně 40 prvních šachovnic bude online přenášeno na Internetu, zároveň pak v hracím 
sále a v přísálí, kde budou partie živě komentovány 

 v přísálí k dispozici počítače pro připojení na Internet 

 doprovodné šachové akce (3x FIDE Open, bleskový turnaj, turnaj v holanďanech, turnaj pro 
děti a mládež) 

 zajištění všech požadavků z bodu 9 konkurzních podmínek 

 možnost využití salónků a kluboven v prostorách Domu kultury pro schůze ŠSČR a MKŠS 
(např. výkonný výbor, komise mládeže atd.) 

Dotace ŠSČR: 192.000,- Kč na cenový fond 

 základní a bonusové startovné pro GM a WGM dle bodu 4 konkurzních podmínek 

 pobytové výlohy pro hráče, hráčky a rozhodčího dle bodů 4 a 7 konkurzních podmínek 
(maximálně do výše 8.000 Kč na osobu) 

 odměna hlavnímu rozhodčímu dle ekonomické směrnice ŠSČR 

 poplatky na zápočty turnaje na ELO listiny FIDE a ČR 


