
                                                               

 

Polofinále  

Mistrovství České republiky v šachu   

                                                            PROPOZICE 

 

   
Řídící orgán: STK ŠSČR 

 

Pořadatel: 

 

TJ Jiskra Havlíčkův Brod - šachový oddíl ve spolupráci s KŠS Vysočina 

Termín: 17. 11. – 23. 11. 2013 (neděle – sobota) 

 

Místo konání: Hotel Slunce, Havlíčkův Brod, www.hotelslunce.com 

  

Ředitel turnaje: Václav Paulík, U Kasáren 1573, 58001 Havlíčkův Brod, vaclav.paulik@tiscali.cz, 

mobil: 728 982 327,  

        

Hlavní rozhodčí: Jiří Siebenburger – s kvalifikací IA, spolu s kolektivem 

 

Trenér: Bude upřesněn 

 

Hrací systém: Švýcarský systém na 9 kol, společný turnaj H18 + H20. Hraje se podle Pravidel 

šachu FIDE. 

 

Hrací tempo:               90 min./40 tahů + 15 min. do konce partie + 30 s na každý tah od 1. tahu 

Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii 1 hodina. 

 

Právo účasti: H18 – hráči narození v roce 1996 a mladší 

H20 – hráči narození v roce 1994 a mladší 

a) přeborníci krajů H18 a H20 

b) přímí postupující z předchozích mistrovství 

c) divoké karty STK a pořadatele 

d) další postupující z krajů dle rozpisu soutěže 

(viz Rozpis polofinále MČR H18, H20 na internetových stránkách ŠSČR 

(www.chess.cz/web/souteze/). 

Všichni hráči musí být registrováni v ŠSČR. 

 

Kritéria hodnocení: Počet bodů, střední Buchholz, Buchholz, Progres, počet výher, los. 

 

Postupy:                         Z polofinále H20 a H18 na MČR juniorů první 3 z každé kategorie. 

 

Časový rozpis: 

 

Sobota 

Neděle  

 

Pondělí 

Úterý 

 

Středa 

Čtvrtek 

 

Pátek 

Sobota 

   

  16.11. 

  17.11. 

 

  18.11. 

  19.11. 

 

  20.11. 

  21.11. 

 

  22.11. 

  23.11. 

 

 

18,00 – 21,00 hod. 

11,00 – 15,00 hod. 

15,45 – 20,30 hod. 

15,30 – 20,00 hod. 

08,30 – 13,00 hod. 

15,30 – 20,00 hod. 

15,30 – 20,00 hod. 

08,30 – 13,30 hod. 

15,30 – 20,00 hod. 

16,00 – 20,30 hod. 

08,30 – 13,00 hod. 

14,00 hod. 

 

Vzdálení účastníci 

Presence 

Zahájení a 1. kolo 

2. kolo 

3. kolo 

4. kolo 

5. kolo 

6. kolo 

7. kolo 

8. kolo 

9. kolo 

Vyhlášení výsledků, předání cen                                       Od   13,45 hod. Slavnostní vyhodnocení polofinále  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelslunce.com/
mailto:vaclav.paulik@tiscali.cz
http://www.chess.cz/web/souteze/


 

 

Vklad: 

 

 

Základní vklad v polofinále H18 a H20 činí 550,- Kč. Snížený vklad 400,- Kč, 

uhradí přímí postupující a krajští přeborníci. 

Hráči přihlášení po 6. 11. 2013 hradí příplatek 300,- Kč. 

 

Hrací materiál: Zajistí pořadatel včetně partiářů. Šachový materiál bude sloužit pouze pro turnaj. 

Pro přípravu a analýzu si účastníci přivezou šachové soupravy vlastní. 

 

Ceny: První tři v polofinále H18, H20, obdrží diplomy, medaile a dále finanční ceny: 

H20 + H18: 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1200 Kč, 3. místo 1000 Kč  

Věcné ceny obdrží hráči na 4. - 25. místě celkového pořadí. 

Hráči narozeni v roce 1996 a mladší budou vyhodnoceni v kategoriích H18, H20. 

Hráči narozeni v letech 1994 a 1995 budou vyhodnoceny v kategorii  H20. 

Vyhodnoceny budou nejlepší 3 partie polofinále. 

 

 

Ratingování: 

 

Ubytování + strava: 

Výsledky turnaje budou započteny na LOK ČR a FIDE ELO. 

 

Ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích se sprchou a WC, TV/SAT, internet:  

Hotel Slunce - cena 250,- Kč osobu/noc www.hotelslunce.com 

Penzion Starr, Žižkova 3070, - cena 250,- Kč osobu/noc www.starr.cz 

Naplňování kapacit ubytovacích zařízení, bude realizováno v pořadí došlých  

žádostí uvedených v přihlášce. 

 Účastníci přijíždějící v sobotu 16. 11. 2013 uvedou požadavek v přihlášce. 

Stravování samostatné s využitím místních stravovacích zařízení v Havlíčkově 

Brodě dle vlastního uvážení! 

Zájemci budou mít možnost si stravu (S, O, V) objednat den předem v hotelu 

Slunce nebo v restauraci U Kroupů, dle nabídnutého menu, pro účastníky MČR. 

Ceny: snídaně – 50,-Kč, oběd: od 80,-Kč, večeře od 70,-Kč 

 

Doprava: Veřejnými dopravními prostředky (vlakem, autobusem), vlastními dopravními 

prostředky z dálnice D1. U hotelu Slunce i všech ubytovacích zařízení je 

parkoviště. 

 

Platby: Vklad a objednané ubytování nutno uhradit do 6. listopadu 2013, bezhotovostním 

převodem na účet číslo: 2800243114/2010 na základě přijaté přihlášky a 

potvrzené částky k úhradě. Zajištěno bude jen předem a včas zaplacené 

ubytování. Pokud účastník nepožaduje ubytování, úhradu vkladu může provést až 

při presenci v hotelu Slunce. 

 

Storno poplatky: Při odhlášení objednaného ubytování po 14. 11. 2013 u ředitele turnaje, je storno 

poplatek 50,-Kč. 

 
Přihlášky: Řádně vyplněný tiskopis přihlášky hráče i doprovodu zaslat na adresu ředitele 

turnaje do 6. 11. 2013. Obratem obdržíte potvrzení přihlášky. 

Přihlášky a platby odeslané po termínu mohou být přijaty po zaplacení 

příplatku 300,-Kč a se souhlasem ředitele turnaje. 

 

Doprovod: Účastníci polofinále MČR juniorů mladší 15 let musí mít doprovod, osobu starší 

18 let! Za hráče 15-17 let zodpovídají rodiče (zákonní zástupci). Ve výjimečných 

případech lze domluvit s ředitelem turnaje. 

 

Zpravodajství: 

 

 

Různé: 

 

 

 

 

 

                                                    

K polofinále budou vytvořeny webové stránky www.sachy-hb.tym.cz/mcrj13 a 

veřejnost bude informována cestou mediálních partnerů. Informace, seznam 

přihlášených, výsledky, nabídky doprovodného programu atd. budou zveřejněny 

na uvedeném webu. 

Další doprovodné akce budou organizovány dle zájmu účastníků s možností 

využití městského bazénu, sauny, zimního stadionu, nabídneme turnaj ve stolním 

tenisu, turnaj v bowlingu, vědomostní soutěž pro veřejnost zaměřenou ke 

zviditelnění MČR a šachu, ve spolupráci s mediálními partnery. 

 

                                  Ing. Petr Záruba – předseda STK ŠSČR 

  

V Havlíčkově Brodě 21. 7. 2013              Václav Paulík – ředitel turnaje 

                                                                                                                  

http://www.hotelslunce.com/
http://www.starr.cz/

