
Sportovně – technická komise ŠSČR 
Pověřený funkcionář  STK 
Pan Malec 
 

 

    Na základě vypsání konkurzu na pořádání Mistrovství ČR D18, D20  a 

polofinále MČR  H18, H20 si Vám dovolujeme zaslat závaznou přihlášku do 

konkurzu na uvedenou soutěž v roce 2012. 

 

Naše nabídka: 

1.) Pořadatel: TJ Jiskra Havlíčkův Brod – šachový oddíl, ve spolupráci s KŠS Vysočina 

2.)  Ředitel turnaje: Václav Paulík, předseda KŠS Vysočina, U Kasáren 1573, Havlíčkův Brod 

3.) Hlavní rozhodčí : Jiří Siebenburger – mez. rozhodčí + 2 kvalifikovaní pomocní rozhodčí 

4.) Požadovaná zúčtovatelná výše dotace: 12.000,-Kč na část nákladů na hlavního rozhodčího a 

trenéra.(což je o 3.000,-Kč nižší než v konkurzních podmínkách) 

5.) Pořadatel zajistí finanční cenový fond v minimální výši 15.000,-Kč. V případě finanční podpory od 

sponzora navýšení+věcné.  

6.) Pořadatel zašle výsledky turnaje na ELO FIDE a LOK a uhradí s tím související poplatek. 

7.) Místo konání:  Havlíčkův Brod, kulturní areál Čechovka v Havlíčkově Brodě 

Areál je umístěn v klidné části Havlíčkova Brodu, jeho součástí je velký sál pro cca 300 osob, 
kompletně vybavená kuchyně s jídelnou, ubytování pro minimálně 70 osob v pěkném prostředí,  
za velmi přijatelnou cenu ve 2 a 3 lůžkových pokojích, se společným soc. zařízením a kuchyňkou, 
společenskými místnostmi na každém patře. S možností objednání jednotlivé stravy, podle 
rozhodnutí. 
       Termín konání navrhujeme:  11. 11. – 17. 11. 2012 

       Slavnostní zahájení v neděli 11. 12. 2012 v 15,45 hodin a od 16,00 hodin první kolo. 

       12. 11.– II. kolo;  13.11.-III. a IV.kolo, 14.11.– V.kolo,  

       15. 11. – VI. a  VII. kolo, 16.11.-VIII. kolo, 

       17. 11. – IX. kolo a slavnostní zakončení cca od 13,30 hod 

       (případně dle doporučení STK ŠSČR možno upravit). 

       Tempo hry: 90 minut na 40 tahů,  + 30 minut do konce partie s bonusem 30 s na tah 

       od počátku partie. Dvě dvojkola.  

              

8.) Pořadatel bude plně respektovat a zabezpečí konkurzní podmínky vydané STK ŠSČR , propagaci a 

zviditelnění šachu na veřejnosti prostřednictvím mediálních partnerů, samostatnými webovými 

stránkami k tomuto mistrovství, získání záštity významnou osobností, která zvýší prestiž – význam 

této akce, šachu,  případně podpoří  finančně. 

Předpoklad : poslankyně parlamentu ČR Ing. Jana Fischerová , senátor RNDr.Miloš Vystrčil… 

       Generální sponzor:  Pribina – TPK, pod jehož názvem by se MČR uskutečnilo (je přislíbeno) 

 

9.) Startovné účastníků: základní startovné ve finále D18, D20 400,-Kč, snížené startovné pro přímé 



postupující a krajské přebornice 250,- Kč. Základní startovné v polofinále H18, H20 500,-Kč, 

snížené startovné 350,- Kč pro přímé postupující a krajské přeborníky. S možností snížení 

startovného u děvčat po získání podpory od sponzorů, záštity, bude uvedeno v propozicích. 

 

10.)  Ubytování v areálu  Čechovka s plnou penzí á 360,-Kč/ á osobu a den pro účastníky MČR i 

doprovod, s možností zakoupení samostatných jídel, dle chutě a zájmu, pokoje 2-3 lůžkové  s 

ledničkou,  společným sociální m zařízením a kuchyňkou, společenskou místností na každém 

patře, možnost využít k analysám partií. Celková ubytovací kapacita v areálu Čechovka  80 lůžek 

ve dvou a tří lůžkových pokojích  (osobu za cenu 175,-Kč  a noc) a další možností využití zařízení 

penzionu Starr  ( bývají ubytovaní účastníci konference ŠSČR), za 250,-Kč za osobu a noc ( bez 

stravy), samostatné soc. zařízení, internet, lednice. V ubytovacích zařízeních WIFI připojení. 

                                     
11.) Stravování  v jídelně areálu Čechovka , nabídka obědu ze 2 jídel, možno i objednat jednotlivá 

jídla, využít případně samostatně dalších zařízení ve městě. Jídelní lístek upřesní pořadatel. 

Ceny jídel:  S – 45,- Kč;  O – 75; V – 65,- Kč  

12.) Sportovní a kulturní vyžití: plavecký bazén, squash, bowling, stolní tenis a šipky v prostoru areálu 

Čechovka, v případě příznivého počasí, možnost návštěva hradu Lipnice n/S, vše podle zájmu 

účastníků. Ve spolupráci s kulturním zařízením Čechovka , nabídneme kulturní vystoupení. 

 

13.)  Otevřený turnaj v rapid šachu mládeže do 16 let „Pribináček“, dle zájmu účastníků i všech 

ostatních. 

14.) Město Havlíčkův Brod, má výhodnou strategickou polohu pro konání tohoto MČR a polofinále, 

spojení veřejnou dopravou. 

 

Poznámka: 

Na základě dobré spolupráce s mediálními partnery, očekáváme tradiční podporu. 

Není vyloučena možnost přenosů online, což bude závislé na získání finančních prostředků, které 

nejsou zanedbatelné. 

MČR a polofinále bude pořádáno ve spolupráci s KŠS Vysočina. 

 

 

Těšíme se na Vaši odpověď a jsme s pozdravem 

 

V Havlíčkově Brodě: 16. 12. 2012                                Václav Paulík  
                                                                                          jednatel ŠO Jiskra Havlíčkův Brod  
                                                                                          a předseda KŠSV  
                                                                                          vaclav.paulik@tiscali.cz, 728982327 

mailto:vaclav.paulik@tiscali.cz

