
PŘIHLÁŠKA 
do konkurzu o pořadatelství  

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŠKOLNÍCH DRUŽSTEV 2015 

v kategorii 1.-5. třída ZŠ, Kraskov 8.4. – 9.4.2015 

v kategorii 6.-9. třída ZŠ, Kraskov 30.3. – 31.3.2015 

   v kategorii střední školy  13.4. – 14.4.2015 

 

 

Pořadatelé: Šachový spolek Železné hory  
(v současnosti  až do data registrace nového subjektu TJ ENERGETIK 
Chvaletice. Dne 18.12.2014 odeslána žádost o registraci Šachového spolku 
Železné hory na Městský soud v Praze se zákonnou  lhůtou k vyřízení jeden 
měsíc) 
Základní škola,  Třemošnice, okres Chrudim 

Místo konání: EA Hotel Kraskov **** 
Třemošnice-Starý Dvůr 47, 538 43 Chrudim  

49°52'8.505"N   15°36'34.877"E  

http://www.hotelkraskov.cz/cz/ea-hotel-kraskov/kontakt 

Hlavní rozhodčí: Navrhujeme : Mgr. Miroslav Hurta, FIDE Arbiter 
Pomocní rozhodčí: Ing. František Navrátil, Ing. Ondřej Jareš 
Ředitel  
Organ.  pracovník: 

Ing. Lubomír Šilar, U Kulturního domu 158, 533 12 Chvaletice 
Mobil: 774 521 088, e-mail: silar3@seznam.cz  

Ubytování: EA Hotel Kraskov****, dvoulůžkové pokoje (omezený počet větších pokojů), 
jedná se o zcela nově zrekonstruovaný hotel v pěkném prostředí Železných 
hor. K dispozici WC , sprcha  a televize na všech pokojích, možnost připojení 
k internetu, kongresové centrum jako hrací místnost kompletně vybavené 
moderní technikou, dokonale odhlučněné. Vnitřní bazén, posilovna, bowling, 
kavárna, bar, restaurace a jiné. Cena činí 360,-- Kč za nocleh (v ceně je 
zahrnuta snídaně). 
Celková kapacita ubytování přesahuje 200 míst (včetně venkovních zděných 
chat). Zařízení pokojů je zcela nové, luxusní. K dispozici dále dva salonky a 
velký sál. 

Stravování: EA Hotel Kraskov ****, snídaně je v ceně ubytování, obědy a večeře za 80 Kč 
pro 1 účastníka, vše v nádherné restauraci. Dietní strava na objednávku. 

Cena na 1 účastníka: Činí celkem 600 Kč za 1 nocleh se snídaní, 2 obědy a 1 večeři.  
Poměr ceny  proti  kvalitě a nabízeným službám považujeme za vynikající. 
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Informace o soutěžích 
před  zahájením: 

Aktuální informace o stavu přihlášek družstev a jiné budou k dispozici na  
http://sachychvaletice.wbs.cz/ od 1.3.2015.  
Venkovní propagace akce formou plakátů. 

Informace v průběhu 
soutěží: 

Průběžné výsledky budou aktualizovány na www.chess-results.com  
a dále listinnou formou v  kongresovém centru (hrací místnost) EA Hotelu 
Kraskov ***,  současně bude do místa konání soutěží zaměřena pozornost 
regionálních médií (zejména tisk a rozhlas). Zajistíme využití on-line šachů 
pro utkání na čelních stolech, které má k dispozici ŠS ČR. 

Konečné výsledky: Budou zveřejněny na  www.chess-results.com.  
Cenový fond: Družstva na prvních 3 místech obdrží diplomy, medaile, poháry a věcné 

ceny, ceny obdrží  nejlepší 3 jednotlivci na jednotlivých šachovnicích . 
Účastnické diplomy obdrží všechna družstva, která se soutěží účastní. 
Věcné ceny dále obdrží družstva na 4. a 5. místě konečného pořadí. 
Pro jednotlivé soutěže je pro tyto účely vyhrazena částka 5 000,-- Kč, celkem 
tedy 15 000,-- Kč. 

Náklady a odměna 
hlavního rozhodčího: 

Budou ve smyslu podmínek konkurzu vyplaceny z dotací od ŠS ČR, které 
jsou pro tento účel určeny. 

Reference: Ing. Lubomír Šilar, nar. 1954, organizační pracovních šachového oddílu TJ 
ENERGETIK Chvaletice má dostatek zkušeností při práci s mládeží a 
organizací turnajů ve Chvaleticích (Chvaletická šachová olympiáda, O krále 
Železných hor). V současnosti vede děti ve čtyřech šachových  centrech 
Železných hor, celkem 70 dětí. 
Ing. František Navrátil, nar. 1942, zkušený funkcionář z Pardubic,  vede 
dlouhodobě www stránky Pardubického šachového svazu, dlouhodobá 
spolupráce s ing. Šilarem při pořádání turnajů pro mládež i dospělé ve 
Chvaleticích. 
Oba jmenovaní jsou zkušení šachisté s mistrovskou třídou, s LOK ČR a FIDE 
nad hodnotou 2100 bodů. 
Ing. Ondřej Jareš,  rozhodčí a velmi ochotný organizační pracovník při 
práci s mládeží. 

Doprava: Předpokládáme, že většina účastníků využije nabídky pořadatelů kyvadlové 
dopravy z Pardubic do Kraskova  a zpět (autobusy zajištěny soukromými 
dopravci). Do známého šachového centra Pardubice je doprava jistě bez 
problémů.  Kraskov (okres Chrudim) leží v centru České republiky, což je 
pro dopravu jistě výhodou. 

Doprovodný program Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim provede slavnostní zahájení 
a zakončení soutěží. Bude zazpívána česká hymna,  dále bude předvedena 
krátká ukázka ze školní akademie. Žáci školy pomohou při organizaci 
mimosoutěžních aktivit. 
Uvažujeme o zařazení besedy účastníků s ing. Evženem Gonsiorem ve 
večerním volném programu.  
Pořadatelem bude pozváno(a) družstva(a) z Rijeky v Chorvatska na základě 
dřívějších přátelských kontaktů.  

Prohlášení:  Pořadatelé prohlašují, že v případě přidělení pořadatelství soutěží (soutěže) dodrží 

všechny podmínky konkurzu, tj. systém a tempo hry, rozhodčí, přijetí všech oprávněných 

družstev, zveřejňování výsledků a další ve smyslu vydaných propozic, obecných propozic a 

zajistí hladký průběh všech soutěží. 

Ing. Lubomír Šilar, organizační pracovních Šachového spolku Železné hory (v současnosti 

šachového oddílu TJ ENERGETIK Chvaletice) 

http://sachychvaletice.wbs.cz/
http://www.chess-results.com/
http://www.chess-results.com/

