
 

    TJ Dukla Praha 

                                                                                                                       V Praze 1.12.2012 

 

 

STK ŠSČR          

 

Věc: Přihláška do konkurzu na pořádání Československé extraligy žen 2013 
 

TJ Dukla Praha se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Československé extraligy žen 2013.  

 

Navrhujeme níže uvedené podmínky:  
1. Termín: 22.-29. června 2013 
2. Místo konání: Vojenské ubytovací zařízení Praha 6, Pod Juliskou 7 
3. Pořadatel: TJ Dukla Praha, Praha 6, Podbabská 5   

4.Ředitel turnaje: PaedDr. Rudolf Soukal, 774711280, e-mail: soukalrudolf@seznam.cz  
5.Hlavní rozhodčí : M ing. Pavel Votruba (I Dr.Jiří Matyska) 

6. Dotace ŠSČR : minimálně 12 500Kč, podle uzavřené dohody se sponzorem a ŠSČR , bu-

deme respektovat dohodu a závazky vzniklé z této sponzorské smlouvy.  
7. Rozpis soutěže: dle konkurzních podmínek  
 

8. Časový rozvrh 

Datum Hod.  Kolo 

Sobota 22.6.2013 15,00-21,00 Ubytování,prezence  

Neděle 23.6.2013 9,00 

9,30 

16,00 

Slavnostní zahájení  

1. 

2. 

Pondělí 24.6.2013 9,00  3. 

Úterý 25.6.2013 16,00  4. 

Středa 26.6.2013 16,00  5. 

Čtvrtek 27.6.2013 9,00  6. 

Pátek 28.6.2013  

18,00 

Volný den 

Společenský večer 

 

Sobota 29.6.2013 9,00 

14,00 

 

Slavnostní ukončení 

Vyhlášení výsledků 

7. 

 

9. On-line přenos: po dohodě bude zajišťovat Petr Boleslav 

10. Vklady: 1 000Kč za družstvo 
11. Ceny: Finanční ceny garantované v celkové výši 16.000,- Kč. V případě sponzorů mož-

nost ještě navýšení. Finanční ceny platí pro absolutní pořadí.  

1. místo 7 000,- Kč 

2. místo 4 500,- Kč 

3. místo 2 000,- Kč 



 

 

4. místo 1 500,- Kč 

5. místo 1 000,- Kč 

12. Vyhlášení výsledků:  
První tři družstva v celkovém pořadí získávají poháry, medaile a diplomy, vítězné družstvo 

získává titul "Mistr Československé Extraligy družstev žen”. První tři česká družstva získávají 

poháry, medaile a diplomy, nejlepší české družstvo získává titul "Mistr České republiky druž-

stev žen". První tři slovenská družstva získávají poháry, medaile a diplomy, nejlepší sloven-

ské družstvo získává titul "Mistr Slovenské republiky družstev žen". Všechny družstva obdrží 

propagační materiály a drobné cennosti.  
13. Propagace turnaje: Na webových stránkách pořadatele, ŠSČR, internetový „Šachový 

týdeník“,  televize v pořadu „V šachu“, Šachinfo, Československý šach, měsíčník MÚ Praha 6 

„Šestka“  

14. Ubytování, stravování:  
a) ubytování v buňkách, každá z nich se skládá ze dvou samostatných jednolůžkových pokojů 

se společnou toaletou a sprchovacím koutem 
b) strava – plná penze ( snídaně, oběd a večeře), 200,-Kč/1 osoba/1 den  

c) sportovní možnosti a relax  
15. Cena ubytování: 400 Kč/1 osoba/1 nocleh   

16. Hrací místnost: Restaurační sál pro 80 hráčů, velká zasedací místnost vedle recepce (20 

metrů od hracího sálu) bude sloužit na rozbory partií.                                                                                       

17. Doplňující informace o místě turnaje                                                                                               
Vojenské ubytovací zařízení Praha 6 – Podbaba, Pod Juliskou 7                                                  
Jde o zařízení hotelového typu vzdálené 200 metrů od stanic MHD Podbaba, které slouží pro 

ubytování vojenských osob v době jednání na ministerstvu obrany a generálním štábu. 

zařízení pokojů: pokoje jsou vybaveny televizí a ledničkou.                                                                 

sportovní možnosti: sauna, posilovna, střelba laserovým zbraněmi (vše ve sportovním areálu 

Juliska), bazén v Suchdole (4 stanice MHD od Podbaby)                                                                  

jiné možnosti: možné zajistit návštěvu ZOO, botanické zahrady, Pražského hradu, muzikálu, 

případně další dle požadavku účastnic                                                                                                                 

služby pro motoristy: u hotelu parkoviště s kapacitou cca 80 vozidel  

18. Generálním partnerem bude spol. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. 
  

 
 

                                                                                                          PaedDr. Rudolf Soukal                  

                                                                                                       předseda šachového oddílu       

                                                                                                               TJ Dukla Praha 

 



 

ČSEŽ 2012 

 
 

Pohled  do části hracího sálu – hrál se zde 1. ročník Memoriálu generála Hradila   

 

 

 



 
 

Pohled na Vojenské ubytovací zařízení Podbaba, Pod Juliskou – označeno hvězdičkou  


