
 

 
       

26. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ V ŠACHU 
50+ a 65+ 

 
Mariánské Lázně, Česká republika 

18. 11. - 1. 12. 2016 

 

                          
                 
         

PROPOZICE URČENÉ PRO ČLENY ŠSČR 
 

1. Pozvánka 

 
Agentura AVE-KONTAKT Pardubice (pořadatel šachového festivalu Czech Open a seriálu šachových festivalů Czech 

Tour), Šachový svaz České republiky a Světová šachová federace (FIDE) si dovolují pozvat všechny seniorky a 

seniory k účasti na 26. MISTROVSTVÍ SVĚTA SENIORŮ V ŠACHU (50+ a 65+) organizované v Mariánských Lázních 

(Česká republika) od 18. 11. 2016 (příjezd) do 1. 12. 2016 (odjezd). 

2. Účast 

 

Tyto propozice jsou určeny pro všechny hráče, kteří jsou členy Šachového svazu České republiky a 
dosáhnou věku 50 resp. 65 let do 31. 12. 2016 a to bez ohledu na jejich rating a titul. 

 
Podle turnajových pravidel FIDE bude Mistrovství světa hráno ve čtyřech kategoriích: věk 50+ věk 65+ 

(open a ženy). 
 

Na základě dohody o spolupráci mezi Šachovým svazem České republiky (ŠSČR) a agenturou AVE-KONTAKT 
budou mít členové ŠSČR následující výhody při účasti na Mistrovství světa seniorů 2016: 

- jsou osvobozeni od placení registračního poplatku (80 EUR) a platí pouze startovací poplatek FIDE (1 

900 Kč) 
- mohou využít speciální zvýhodněné nabídky ubytování a stravování v hotelu Polonia nebo 

standardní nabídky v oficiálních hotelech 
 

3. Startovací poplatky FIDE a registrace 
 

Startovací poplatky FIDE: Každý hráč musí uhradit 1 900 Kč jako startovací poplatek FIDE. 

Startovací poplatek FIDE musí být uhrazen současně s přihláškou. Platba musí být provedena bankovním převodem 
na účet AVE-KONTAKT, s.r.o. č. ú. 19-2518810277 / 0100, v.s. podle data narození ve tvaru ddmmrr (datu 

narození 23. 6. 1947 tedy odpovídá v.s. 230647). 
 

Doba registrace končí 30. 9. 2016 (uzávěrka přihlášek), poté se startovací poplatek FIDE zvyšuje na 3 800 Kč.  

 
Kromě písemné přihlášky je nutná i osobní registrace v místě konání před začátkem turnaje. Ta se uskuteční 18. 

11. v hracích prostorách mezi 12.00 a 22.00. Hráči, kteří nebudou takto registrováni, nebudou zahrnuti do losování 
a jejich startovací poplatky propadnou. 

Vstup do hracích prostor a hracích sálů a hotelů bude povolen pouze osobám akreditovaným pořadatelem. 

Světová šachová federace (FIDE) 
Šachový svaz České republiky 

agentura AVE-KONTAKT Pardubice 



 

4. Záloha za ubytování:  
 

Každý hráč, který si objedná u pořadatele ubytování musí současně s přihláškou a platbou startovacího poplatku 
FIDE uhradit zálohu 3 000 Kč na účet AVE-KONTAKT, s.r.o. č. ú. 19-2518810277 / 0100, v.s. podle data narození 

ve tvaru ddmmrr (datu narození 23. 6. 1947 tedy odpovídá v.s. 230647). 
Stejnou částku musí uhradit i za každou jím přihlášenou doprovodnou osobu, které objedná ubytování.  

Startovací poplatek FIDE a zálohu za ubytování lze poslat v rámci jedné platby. 

Výše uvedené poplatky jsou v případě stornování objednávky ubytování nevratné. 

5. Turnajové sály 

Turnajový sál pro open kategorii 65+ se nachází v hotelu Monty, Příkrá 218 / 4, Mariánské Lázně. 
 

Turnajové sály pro open kategorii 50+ se nachází v hotelech Cristal palace, Hlavní třída 61 / 66, Mariánské Lázně 

(první šachovnice) and Continental hotel, Hlavní třída 230 / 88, Mariánské Lázně (poslední šachovnice). 
 

Turnajový sál pro ženy kategorie 65+ a 50+ se nachází v hotelu Bohemia, Hlavní třída 100 / 40, Mariánské Lázně. 
 
 

 
 

 
6. Ubytování a stravování 

 

Ubytování a stravování s plnou penzí je zajištěno v následujících hotelech: 
 

Chateau Monty Spa resort ****, Příkrá 218 / 4, Mariánské Lázně 
http://www.montymarienbad.com/  

WiFi na pokoji a ve společných prostorách, wellness, bazén se slanou vodou a fitness zdarma 

jednolůžkový pokoj - 1 750 Kč / pokoj a noc 
dvoulůžkový pokoj - 2 750 Kč / pokoj a noc 

třílůžkový pokoj - 3 375 Kč / pokoj a noc 
čtyřlůžkový pokoj - 4 000 Kč / pokoj a noc 

apartmán pro 2 osoby – 3 500 Kč / apartmán a noc 
 

Cristal palace hotel ****, Hlavní třída 61 / 66, Mariánské Lázně 

http://www.cristalpalace.cz/  
WiFi na pokoji a ve společných prostorách, wellness, bazén a sauna zdarma 

jednolůžkový pokoj - 1 750 Kč / pokoj a noc 
dvoulůžkový pokoj - 2 750 Kč / pokoj a noc 

třílůžkový pokoj - 3 375 Kč / pokoj a noc 

 

http://www.montymarienbad.com/
http://www.cristalpalace.cz/


Continental hotel ****, Hlavní třída 230 / 88, Mariánské Lázně 

http://www.garzottohotels.cz/cs/hotel-continental-marianske-lazne/  
WiFi na pokoji a ve společných prostorách, wellness, bazén a sauna zdarma 

jednolůžkový pokoj - 1 750 Kč / pokoj a noc 
dvoulůžkový pokoj - 2 750 Kč / pokoj a noc 

třílůžkový pokoj - 3 375 Kč / pokoj a noc 
 

Orea Spa Bohemia hotel ****, Hlavní třída 100 / 40, Mariánské Lázně 

http://www.oreahotelbohemia.cz/  
WiFi na pokoji a ve společných prostorách, wellness, bazén se slanou vodou a fitness v Chateau Monty Spa resort 

zdarma 
jednolůžkový pokoj - 1 750 Kč / pokoj a noc 

dvoulůžkový pokoj - 2 750 Kč / pokoj a noc 

 
Speciální nabídka ubytování se snídaní pro členy ŠSČR a jejich doprovod: 

 
Hotel Polonia ***/*, Hlavní třída 50 / 34, Mariánské Lázně 

http://www.hotelpolonia.cz/    
WiFi na pokoji a ve společných prostorách 

jednolůžkový pokoj se sprchou a WC - 950 Kč / pokoj a noc 

dvoulůžkový pokoj se sprchou a WC - 1 400 Kč / pokoj a noc 
jednolůžkový pokoj, sprcha a WC společné pro 1 poschodí - 500 Kč / pokoj a noc 

dvoulůžkový pokoj, sprcha a WC společné pro 1 poschodí - 800 Kč / pokoj a noc 
 

Speciální nabídka stravování pro členy ŠSČR a jejich doprovod: 

 
Hotel Polonia ***/*, Hlavní třída 50 / 34, Mariánské Lázně 

http://www.hotelpolonia.cz/    
obědy (polévka, hlavní jídlo, zákusek a voda) - 140 Kč / oběd při objednání společně s přihláškou do turnaje (na 

celou dobu pobytu), 160 Kč za jednotlivý oběd 
večeře (salát, hlavní jídlo, zákusek a voda) - 140 Kč / večeři při objednání společně s přihláškou do turnaje (na 

celou dobu pobytu), 160 Kč za jednotlivou večeři 

7. Turnajový program 

pátek 18. 11.   příjezd 

pátek 18. 11. 12:00 – 22:00 osobní registrace 

sobota 19. 11. 11:00 technická schůzka, slavnostní zahájení 

sobota 19. 11. 15:00 1. kolo 

neděle 20. 11. 15:00 2. kolo 

pondělí 21. 11.  15:00 3. kolo 

úterý 22. 11. 15:00 4. kolo 

středa 23. 11. 15:00 5. kol 

čtvrtek 24. 11. 15:00 6. kolo 

pátek  25. 11.  volný den – výlet do Prahy, rapid turnaj 

sobota 26. 11. 15:00 7. kolo 

neděle 27. 11 15:00 8. kolo 

pondělí 28. 11. 15:00 9. kolo 

úterý 29. 11. 15:00 10. kolo 

středa 30. 11. 13:00 11. kolo 

středa 30. 11. 20:00 vyhlášení výsledků 

čtvrtek 1. 12.  odjezd 

 
 

8. Pravidla a směrnice 
 

Mistrovství se řídí turnajovými pravidly FIDE.  
 

Mistrovství se hraje švýcarským systémem na 11 kol. Národní ratingy se při losování neberou v úvahu. Tempo hry 
je 2x 1,5 h/40 + 30 min + 30 s / tah.  
 

Čekací doba pro všech 11 kol je 30 minut. 

http://www.garzottohotels.cz/cs/hotel-continental-marianske-lazne/
http://www.oreahotelbohemia.cz/
http://www.hotelpolonia.cz/
http://www.hotelpolonia.cz/


 

Ženské turnaje se hrají odděleně, pokud je alespoň 10 účastnic z alespoň dvou světadílů. Pokud je méně než 10 

účastnic 65+, pak se uskuteční pouze jeden ženský turnaj 50+ s oddělenými cenami. Pokud je celkem méně než 
10 účastnic nebo jsou všechny ze stejného světadílu, budou hrát všechny v open turnajích se samostatnými 

cenami. 

 
9. Směrnice proti podvádění  

 
Směrnice FIDE proti podvádění (Anti-Cheating guidelines) jsou platné i pro Mistrovství světa seniorů. Během 

mistrovství je možná namátková AC inspekce.  
 

10. Odvolací procedura  

 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího musí být odevzdán písemně hlavnímu rozhodčímu během 30 minut po skončení 

partie. Odvolací poplatek ve výši 200 Euro musí být uhrazen FIDE a bude navrácen pouze v případě uznání 
protestu. Odvolací komise může rozhodnout o vrácení poplatku i v případě, kdy je odvolání neopodstatněné. 

11. Bodovací systém a kritéria pro určení pořadí 

14.1. Body za odehranou partii jsou 1 za výhru, ½ za remízu a 0 za prohru. 

14.2. Kritéria pro určení pořadí: 
Pořadí hráčů, kteří skončili se stejným počtem bodů, bude určeno podle následujících kritérií: 

(a) tabulka vzájemných zápasů mezi hráči se stejným počtem bodů (lze použít pouze v případě, že spolu všichni 
hráli),  

(b) Buchholz Cut 1, 
(c) Buchholz, 

(d) Nejvyšší počet partií hraných černými, 

(e) Nejvyšší počet vítězství. 
 

12. Rozhodčí a odvolací komise 
 

Jména hlavního rozhodčího a předsedy odvolací komise budou zveřejněna do 1. 10. 2016. Jména ostatních 

rozhodčích a členů odvolací komise budou zveřejněna během technického mítinku. 
 

13. Šachový materiál 
 

Hodiny DGT 3000 a DGT XL, 80 elektronických šachovnic a standardní šachové soupravy. 
 

14. Turnajový bulletin 

 
Turnajový bulletin bude k dispozici pro všechny zájemce zdarma.  

 
15. Ocenění a tituly  

 
Vítěz Mistrovství světa seniorů v kategorii +50 obdrží titul “Mistr světa seniorů v kategorii +50 pro rok 2016“.  

Vítěz Mistrovství světa seniorů v kategorii +65 obdrží titul “Mistr světa seniorů v kategorii +65 pro rok 2016“.  
Vítězka Mistrovství světa seniorů v kategorii žen +50 obdrží titul “Mistryně světa seniorů v kategorii ženy +50 pro 

rok 2016“. 
Vítězka Mistrovství světa seniorů v kategorii žen +65 obdrží titul “Mistryně světa seniorů v kategorii ženy +65 pro 

rok 2016“. 
 

Vítězové Mistrovství světa seniorů v kategorii +50 a +65 získají titul “mezinárodní velmistr (GM)” a obdrží trofeje a 

zlaté medaile. Hráči, kteří skončí na 2. a 3. místě v obou kategoriích získají stříbrnou a bronzovou medaili a oba 
získají titul "mezinárodní mistr" (IM). To samé platí pro turnaje žen a ženské tituly. 

 
 
 
 
 
 
 



16. Ceny (v EUR) 

 

Cenový 
fond 

MS seniorů 
Open MS seniorů Open MS seniorů - ženy MS seniorů - ženy 

pořadí kategorie 50+ kategorie 65+ kategorie 50+ kategorie 65+ 

1 1 200 1 200 500 500 

2 1 000 1 000 300 300 

3 800 800 200 200 

4 600 600 
  5 500 500 
  6 450 450 
  7 400 400 
  8 350 350 
  9 300 300 
  10 250 250 
  11 200 200 
  12 150 150 
  13 150 150 
  14 150 150 
   

 

17. Paralelní aktivity 

 
Turnaje v rapidu a bleskovém šachu 

Výlet do hlavního města Prahy 
Výlet do největších českých Lázní Karlových Varů 

Výlet do lázní Františkových Lázní a města Chebu 

lázeňské procedury 
koncerty 

 
18. Mariánské Lázně 

 

Mariánské Lázně patří k nejkrásnějším a největším lázním v České republice. Nabízí bohaté sociální a sportovní 
vyžití. Účastníci mohou strávit svůj volný čas lázeňskými procedurami, léčícími např. dýchací potíže, potíže 

pohybového ústrojí, nervové soustavy, ledviny a močové cesty, urologické a ženské problémy. 
Mariánské Lázně leží v nejzápadnější části České republiky. Nacházejí se 15 km od hranic s Německem. Společně s 

Karlovými Vary (43 km) a Františkovými Lázněmi (37 km) tvoří Západočeský lázeňský trojúhelník. 
Město Mariánské Lázně má 14 000 obyvatel a více než 3 000 hotelových pokojů.  

Ve městě se nachází více než 40 minerálních pramenů a více než 60 dalších pramenů v okolí. 

Nadmořská výška je 560 – 640 m. 
Mariánské Lázně byly oblíbenými lázněmi britského krále Edwarda VII. (1841 - 1910), který toto město navštívil 

devětkrát. V roce 1904 se zde Edward VII setkal s rakouským císařem Franzem Josefem I. Mariánské Lázně se 
staly důležitým politickým, sociálním a kulturním centrem Evropy. 

Jména, která jsou nejčastěji spojována s Mariánskými Lázněmi, jsou také básník a učenec Johann Wolfgang 

Goethe  (1749 - 1832) a vynikající skladatel a pianista Fryderyk Chopin (1810 - 1849). 
 

Další známí hosté: 

Dr. Beneš, Eduard (1884 - 1948) ministr zahraničí a pozdější československý prezident 
Dvořák, Antonín (1841 - 1904) skladatel 

Edison, Thomas Alva (1847 - 1931) vynálezce, obchodník 
Ferdinand I (1793 - 1875) rakouský císař 

Freud, Sigmund(1856 - 1939) lékař, psycholog 
Friedrich Wilhelm IV (1795 - 1861) pruský král 

Kafka, Franz (1883 - 1924) spisovatel 

Kipling, Rudyard (1865 - 1936) spisovatel 
Kissinger, Henry (*1923) politik, ministr zahraničí USA 

Masaryk, Tomáš Garrique (1850 - 1937) filozof, první československý prezident 
Muzaffar-ed-Din (1853 - 1907) perský šach 



Nobel, Alfred (1933 - 1896) vynálezce, obchodník 

Nietzsche, Friedrich (1844 - 1900) filozof 
Patton, George Smith (1885 - 1945) americký generál 

Schweitzer, Albert (1875 - 1965) lékař, učenec, humanista 
Tolstoi, Aleksei Nikolaevich (1883 - 1945) spisovatel 

Twain, Mark (1835 - 1910) spisovatel, humorista 
Wagner, Richard (1813 - 1883) skladatel 

 

 
19. Mariánské Lázně a šachy 

 
Mariánské Lázně hostily mnoho významných šachových akcí. Například: 

1925 - mezinárodní turnaj (zúčastnili se Nimcovic, Rubinstein, Marshall, Torre, Reti, Tartakover, Spielman, 

Grünfeld, Sämisch atd.) 

1948 – mezinárodní turnaj (Foltys, Barcza, Steiner, Vidmar, Pirc, Opočenský, Tartakover atd.) 

1951, 1954 a 1961 – zonální turnaje FIDE (Pachman, Filip, Olafsson atd.) 

1962 – Mistrovství světa studentských družstev (Spassky, Gufeld, Bagirov, Savon, Hort, Kaválek, Jansa atd.) 

1962 a 1965 – mezinárodní turnaje (Taymanov, Keres, Hort atd.) 

1978 Mistrovství Československa (Prandstetter, Smejkal, Ftáčnik atd.) 

2008, 2009, 2010 a 2011 Scheveningenský zápas Sněženky a machři  (Karpov, Hort, Uhlmann, Korchnoi, Timman, 

Portisch, Hübner, Gulko, Vaganyan, Cmilyte, Humpy, Muzycuk, Ushenina, Pogonina, Sachdev atd.) 

2002 – 2016 Open Mariánské Lázně (Magnus Carlsen v roce 2002!) 

 

20. Přihlášky a informace 
 

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

Ředitel turnaje: IO Dr. Jan Mazuch 
Telefon: 466 535 200, mobilní telefon 608 203 007 

e-mail: office@wscc2016.net, Oficiální stránky v anglickém jazyce: http://www.wscc2016.net 

 

mailto:office@wscc2016.net
http://www.wscc2016.net/

