
STK ŠSČR 
------------------ 
 
 
Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatele Česko-Slovenské extraligy družstev žen 2017 
 
 

Šachový klub Světlá nad Sázavou se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Česko-
Slovenské extraligy družstev žen 2017. Navrhujeme níže uvedené podmínky a dále 
zkušenosti s pořádáním několika ročníků Mistrovství ČR mužů a žen, mnoha ročníků 
Mistrovství ČR mládeže a dalších velkých šachových akcí. Naše družstvo se zúčastnilo 
předchozích 5 ročníků Česko-Slovenské extraligy družstev žen, takže soutěž známe. 
Organizaci jsme též konzultovali s kolegy ze Slovenska a s pořadateli z Říčan. 
 
1. Termín:   
Od 13. do 18. června 2017 
Nabízíme termín konzultovaný s STK ŠSČR. 
 
2. Místo konání:  
Sportovní centrum Pěšinky, Pěšinky 971, 582 91 Světlá n.Sáz. 
Web: http://www.pesinky.cz/ 
 
3. Pořadatel:  
Šachový klub Světlá nad Sázavou, z.s. 
Web: www.chess-svetla.cz 
 
4. Ředitel turnaje:  
Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz. 
Tel. 731 00 63 64 
E-mail: chess.svetla@seznam.cz 
 
5. Časový rozpis:  
Pondělí  12. 6.  od 14:00   do 21:30 příjezd účastníků a ubytování 
Úterý    13. 6.  od   9:00   do 13:00 příjezd účastníků a ubytování 

od   9:00   do 13:00 presence 
od 14:00   do 14:30 technický mítink 

   od 14:30   do 14:50 slavnostní zahájení 
   od 15:00   do 20:00 1. kolo 
Středa   14. 6. od 15:00   do 20:00 2. kolo 
Čtvrtek 15. 6. od   9:00   do 14:00 3. kolo 

od 15:00   do 20:00 4. kolo 
Pátek   16. 6. od 15:00   do 20:00 5. kolo 
Sobota  17. 6. od 15:00   do 20:00 6. kolo 
Neděle  18. 6. od   9:00   do 14:00 7. kolo 
   od 15:00   do 15:30 slavnostní zakončení 
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6. Tempo hry: 
90 minut na partii s přidáváním 30 vteřin na každý provedený tah od začátku partie pro 
každou hráčku. Ev. přídavek 30 minut po 40. tahu pro každou hráčku. 
 
7. Vklad:  
1.000 Kč za družstvo. 
 
8. Cenový fond:  
Finanční ceny v celkové výši minimálně 16.000 Kč. Dále věcné ceny. 
1. místo = 7.000 Kč, 2. místo = 4.500 Kč, 3. místo = 2.000 Kč, 4. místo = 1.500 Kč a 5. místo = 
1.000 Kč. 
 
9. Ubytování: 
Penzion Maria, http://www.penzionmaria.cz/ 
Penzion 104, http://www.relaxprovas104.cz/apartmany.html 
Penziony jsou v centru města a cca 500 metrů od hracího sálu. 
Cena: 350 Kč/noc. 
 
10. Stravování: 
Pořadatel může hráčkám zajistit stravování, a nebo si hráčky mohou zajistit stravování samy. 
Snídaně:  
1. Standardní nabídka za 100 Kč. 
2. Individuální výběr za cenu jednotlivých položek bufetu. 
3. Vlastní na penzionu. 
Obědy: 
Výběr z 3 jídel. Cena 80 Kč. 
Večeře: 
Výběr z 2 jídel. Cena 80 Kč. 
 
11. Občerstvení:  
Pořadatel zajistí pro účastníky občerstvení v klubovně ŠK. 
 
12. Hrací sál:  
Hrací sál: Taneční sál ve Sportovním centru Pěšinky. 
http://sachysvetla.rajce.idnes.cz/1._liga_mladeze_2017/ 
Prostor pro analýzy: Klubovna ŠK ve Sportovním centru Pěšinky. 
http://www.chess-svetla.cz/data/web_1_kp.jpg 
 
13. Zajištění mediální propagace: 
Pořadatel pozve na slavnostní zahájení a slavnostní zakončení vedení Kraje a vedení Města 
Světlá n.Sáz. 
Pořadatel pozve na slavnostní zahájení, na slavnostní zakončení a na návštěvu v průběhu 
akce novináře. 
Pořadatel zajistí podmínky pro natáčení České televize. 
Pořadatel bude vydávat a rozesílat tiskové zprávy z akce. 
Pořadatel zajistí pro propagaci šachů v místě konání zahradní šachy. 
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14. Zajištění akce:  
Pořadatel zajistí kvalitní hrací místnost, ve které budou mít hráči dostatečný prostor ke hře. 
Pořadatel dále zajistí pro hráče místnost pro analýzu a oddech. 
Pořadatel zajistí bezproblémový on-line přenos všech partií každého kola. Předpokladem je 
zápůjčka on-line materiálu od ŠSČR. 
On – line bude zajištěn na webových stránkách pořadatele a na webových stránkách ŠSČR.  
Pořadatel zajistí promítání on-line přenosu v místě konání. 
Informace po každém kole budou aktualizovány na vývěskách v hrací místnosti (startovní 
listiny, výsledky, pořadí, rozlosování, aktuality, atd.). 
Informace budou po každém kole aktualizovány na webových stránkách pořadatele a ŠSČR. 
Bulletin bude každý den aktualizován na webu. 
Pořadatel zajistí min. 2 kvalifikované rozhodčí, kterým uhradí odměnu dle ek. směrnice ŠSČR. 
Pořadatel uhradí smluvní odměnu kvalifikované obsluze on-line přenosu. 
Pořadatel zajistí všechny požadavky dané rozpisem a v konkurzu. 
 
15. Doprovodný program:  
Hráčky budou moct využít hernu ping-pongu, workout, wellness a saunu přímo ve 
Sportovním centru Pěšinky. 
Ve městě je řada sportovních a relaxačních možností – tenis, beach volejbal, cyklistika, 
turistika, půjčovna lodí a koloběžek, atd. 
Pořadatel zajistí exkurzy do sklárny a výlety dle zájmu účastnic. 
 
16. Zajištění účasti:  
Pořadatel přihlásí do soutěže minimálně jedno družstvo, předpokládáme však účast dvou 
domácích družstev. 
Pořadatel bude cíleně oslovovat týmy, které by se mohly soutěže zúčastnit. 
 
 
 
 

           Ing. Zdeněk Fiala          
     předseda ŠK Světlá nad Sázavou 

 
 
Ve Světlé nad Sázavou dne 14. března 2017. 
 
 
 
 


