
Časový plán: 

 

Pátek 12. 6.  13.00 - 15.45   prezence a ubytování 

   16.00 - 16.15  zahájení 

   16.15 - 17.35  1. kolo 

   17.40 - 19.00  2. kolo 

   18.00 - 19.30  večeře 

 

Sobota 13. 6. 07.30 - 08.30  snídaně 

   08.30 - 09.50  3. kolo 

   09.55 - 11.15  4. kolo 

   11.20 - 12.40  5. kolo 

   11.45 - 13.00  oběd 

13.15 - 15.30  doprovodný program 

   15.45 - 17.05  6. kolo 

   17.10 - 18.30  7. kolo 

   17.30 - 19.00  večeře 

   19.00 - 20.30  simultánka 

 

Neděle 14. 6. 07.30 - 08.30  snídaně 

   08.30 - 09.50  8. kolo 

   09.55 - 11.15  9. kolo 

   10.45 - 12.00  oběd 

   12.15 - 12.45  zakončení 

 

 

ŠŠPM Lipky HK, spolek  

ve spolupráci se ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové 

a se Šachovým oddílem Slavia Hradec Králové 

pořádá z pověření ŠSČR 

 

Mistrovství České republiky 

družstev mladších žáků 2015 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 12.–14. 6. 2015 

 

 

Veškeré informace na webových stránkách www.sspmlipkyhk.wgz.cz 

http://www.sspmlipkyhk.wgz.cz/


Místo konání:  Aula ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140  

http://www.zstnhk.cz/ 
Termín konání: 12.-14. června 2015 

 
Ředitel turnaje: Mgr. Svatava Ptáčková, Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7, tel. 

731 782 233, e-mail sspmlipkyhk@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:  Ing. Jaroslav Šmíd, rozhodčí I. třídy 

Právo účasti: Šestičlenná družstva splňující kritérium postupu 

Složení družstva: Ke každému zápasu musí nastoupit 

a) 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1.1.2003 a mladší 

b) 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1.1.2006 a mladší 

c) 1 dívka narozena 1.1 2003 a mladší 

d) Nelze sloučit dívku a mladšího žáka (2006) na jednu šachovnici 

e) V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč 

f) Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky 

g) Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více    než 

300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a aby nebylo    o více 

než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním 

h) Každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný doprovod starší 18 

let, který za své hráče plně zodpovídá 

Přihlášky: Zašlete ve formě vyplněného přiloženého tiskopisu na e-mail ředitele 

turnaje a v kopii řídícímu orgánu do 31.5.2015 

Startovné: 500,-Kč / družstvo, přihláška po termínu + 100,- Kč 

Systém hry: Švýcarský na 9 kol, dle pravidel FIDE a SŘ ŠSČR. Nepřípustný tah se 

trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou 

teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. 

Soutěž bude započítána na národní rapid LOK. 

Tempo hry: Tempo 2 x 25 minut + 10 sekund za tah 

Materiál: Veškerý materiál zajišťuje pořadatel, nikdo jiný s ním nemůže manipulovat, 

zvláště pak s hodinami přednastavenými pořadateli. Pořadatelé zajistí on-line přenos 

z 18 šachovnic. 

Pořadí: Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za 

remízu). 

Pomocná hodnocení: 

1) Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint) 

2) Počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]) 

3) Střední Buchholz z partiových bodů 

4) Buchholz z partiových bodů 

5) Los 

Soupisky: Předběžné podoby soupisek zašlete současně s přihláškou do 31.5.2015. 

Definitivní podobu soupisky pak zašlete do 11.6.2015 (tj. den před začátkem turnaje) 

elektronicky na e-mail ředitele turnaje. 

Soupiska bude obsahovat: 

a) Označení soutěže 

b) Přesný název družstva uvedený na přihlášce 

c) Jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva. 

d) U všech hráčů musí být uvedeno jméno, příjmení, ročník narození a ev. č. LOK. 

e) Soupiska smí obsahovat maximálně 10 hráčů. Počet hostů na soupisce je max. 5. 

f) Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy a hosté. 

g) U hostů souhlas mateřského oddílu s hostováním 

Ceny v turnaji: První tři družstva obdrží poháry, medaile a diplomy, všechna družstva 

obdrží účastnický list a věcné ceny, dále věcné ceny pro hráče s nejlepším 

individuálním výsledkem a hráče vyhodnoceného za sehrání nejlepší partie v rámci 

simultánky. Všem hráčům budou předány na úvod turnaje drobné dárky.  

Celková výše cenového fondu činí 16 000 Kč. 

Strava: V místě konání akce ve školní jídelně, k obědu výběr ze 2 jídel. Celodenní 

strava strava 180,- Kč (večeře, snídaně, oběd), možno objednat i jednotlivá jídla 

(snídaně 40,- Kč, oběd 85,- Kč, večeře 75,- Kč), celodenní strava je však výhodnější. 

Jídelníček bude zveřejněn na webových stránkách pořadatele. 

Občerstvení na akci bude zajištěno rovněž formou bufetu po celou dobu konání. 

Ubytování: V areálu vysokoškolských kolejí Univerzity Hradec Králové – Palachovy 

koleje, Hradec Králové, Palachova třída čp. 1129–1135 

https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Vysokoskolske-koleje/Objekty-

pro-ubytovani#UHK-Article 

Jedná se o dvoupokojové byty s kuchyní a vlastním sociálním zařízením, dle velikosti 

pokojů 2-3 osoby na jednom pokoji, případně možnost přistýlek. Cena za jednu osobu 

a noc 210,- Kč, přistýlka 100,- Kč. 
Vzdálenost od hrací místnosti cca 3 km, výhodná dostupnost MHD a autem cca za 8 

min. Volné parkovací kapacity u kolejí. K dispozici kabelový internet na pokojích 

(nutný vlastní kabel), TV přípojka (televize vlastní), sportovní hřiště. Recepce má 

nepřetržitý provoz. Vystěhování v neděli možné až po skončení akce. 

Doprovodný program: V sobotu odpoledne (případně také večer) zajistíme zájemcům 

návštěvu Obřího akvária http://www.obriakvarium.cz/, cenové zvýhodnění vstupného 

pro všechny zájemce z řad účastníků akce. Vzdálenost z místa konání je pouze cca 500 

m. V sobotu večer simultánka pro hráče (případně doprovody)       s FM Lubošem 

Roškem (max. 20 šachovnic). Po dobu trvání akce bude také účastníkům k dispozici 

multifunkční školní hřiště. 

Úhrady: Do 31.5.2015 uhraďte poplatek za ubytování, stravování a vklad do turnaje 

na bankovní účet č. 403417417 / 2010 (var. symbol = kód oddílu ŠSČR). Zajištěno 

bude jen řádně objednané a uhrazené ubytování a strava. 

Odhlášky: ubytování a stravu je možné bezplatně odhlásit jen do 9.6.2015, poté bude 

účtován storno poplatek ve výši 75% z odhlášených služeb. 
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