
Časový plán 
 

pátek 17.6. 
 

15:00 – 16:30   – prezence a ubytování  

17:00               – slavnostní zahájení 

17:30 – 18:50   – 1. kolo 

18:00 – 20:00   – večeře 

 

sobota 18.6. 
 

07:00 – 08:30   – snídaně 

08:30 – 09:50   – 2. kolo 

10:00 – 11:20   – 3. kolo 

11:30 – 12:50   – 4. kolo 

12:00 – 13:30   – oběd 

13:30 – 14:50   – 5. kolo 

15:00 – 16:20   – 6. kolo 

16:30 – 17:50   – 7. kolo 

17:00 – 19:00   – večeře 

18:30 – 20:30   – doprovodný program  

 

neděle 19.6. 
 

07:00 – 08:30   – snídaně 

08:30 –   9:50  – 8. kolo 

10:00 – 11:20   – 9. kolo 

11:00 – 12:30   – oběd 

12:30 – 13:00   zakončení a předání cen 

 

Stav přihlášek, on-line přenos předních šachovnic + další 
informace k MČR družstev mladších žáků bude možné najít na: 

 
 

www.sachy-klatovy.cz 
 

Na setkání se těší pořadatelé !! 

Šachklub Sokol Klatovy 
 

z pověření 
 

Šachového svazu České republiky 
 
 

za podpory  
 
 

Města Klatovy a  
Plzeňského kraje  

 
 

pořádá:  
 

 

Mistrovství ČR družstev 
mladších žáků 2011 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Klatovy, 17.6. - 19.6. 2011 



Termín: 17. - 19. června 2011 

Místo konání:  Kulturní dům Klatovy, Domažlická 767 Klatovy 3  

Pořadatel: Ing. Karel Nováček, e-mail: karel.novacek@quick.cz 
tel.: 737337955 (sem směřujte veškeré dotazy) a  

 Václav Jonáš, e-mail: vasek.jonas@seznam.cz 
tel: 732204233 

Ředitel:  Václav Kopecký  

Hl. rozhodčí: Ing. Petr Herejk – ústřední rozhodčí 

Prezence: Kulturní dům Klatovy, pátek od 15.00 - 16.30 hod.,   

Právo účasti: Družstva splňující kritéria postupu, ke každému 
zápasu musí nastoupit : 4 chlapci (dívky) nar. 1999 a 
mladší, 1 chlapec (dívka) nar.  2002 a mladší, 1 dívka 
nar. 1999 a mladší. Nelze sloučit dívku a mladšího 
žáka (2002 a ml.) V každém zápase je povolen 1 
hostující hráč nebo cizinec, hrát smí pouze 
registrovaní aktivní hráči a hráčky.  

Hrací tempo: 2 x 25 minut + 10 vteřin na tah,   
 zápis partie není povinný.   

Systém :  Hraje se podle Pravidel šachu FIDE a SŘ ŠSČR 
švýcarským systémem na 9 kol.  

Pořadí:   1.  počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za 
remízu), 2. buchholz ze zápasových bodů 3. celkové 
skóre, 4. střední Buchholz z partiových bodů, 5. 
buchholz z partiových bodů, 5. lepší individuální 
výsledek od první šachovnice dále. 

Cenový fond:   první tři družstva získají pohár, medaile + diplom, 
věcné ceny,  odměněn bude vítěz každé šachovnice, 
nejlepší dívka, nejlepší hráč nar. 2002 a mladší, 
upomínkový předmět dostane každé družstvo   

Stravování : Restaurace Kulturního domu, celodenní stravování 
(dětská/dospělá porce): 140/180 Kč (snídaně 30/45 
Kč, oběd 60/75 Kč, večeře 50/60 Kč), možnost 
objednat i jednotlivou stravu 

Startovné: 400 Kč  pro včas přihlášené družstvo,  u družstev 
přihlášených po termínu se účtuje přirážka ve výši 
200 Kč 

 

Nabídka ubytování 
 

Ubytovací 
zařízení 

Kód 
Vzdál. od 
hrac. sálu  

Počet 
lůžek 

Popis ubytování Kč 

Ubytovna ISŠ A 200 m 110 
2-lůž. pokoje , příslušenství pro 
buňky 2+2,  

220 

Beránek -
ubytovna 

B 500 m 30 
3-4 lůž.pokoje se soc. zař.na 
patře 

190 

Beránek -
penzion 

C 500 m 25 2-5 lůž. pokoje se soc. zař.,  250 

Internát 
SZEŠ 

D cca 1 km 40 
2-3 lůž.pokoje se soc. zař.na 
patře 

220 

Hotel  
Sport 

E 900 m 20 
3-4 lůž.pokoje, soc. zař. na 
patře  

220 

Penzion  
na vršku 

F cca 1 km 20 
2-4 lůž. pokoje s přísl. v 
rodinném domku  

250 

Penzion  
na Úhlavě 

G 3 km 30 
nové, 2-4 lůž. pokoje s 
příslušenstvím, v klidné části 
na okraji Klatov,  

250 

Penzion  
Nela 

H cca 1 km 20 
2-4 lůž. pokoje s přísl. v novém 
rodinném domku  

280 

Penzion  
Zlatý drak 

I 300 m 20 
velmi pěkné 2-3 lůžkové pokoje 
v centru Klatov 

300 

Další 
penziony v 

okolí 
J do 1 km 20 

2-3 lůžkové pokoje s 
příslušenstvím 

od 
350 

 
Přihlášky, objednávky ubytování a stravování, ostatní :  

– přihlášky zasílejte do 25. 5. 2011 na vasek.jonas@seznam.cz, v kopii 
na karel.novacek@quick.cz, každá přihláška včetně dostupnosti 
požadovaného ubytování  bude potvrzena 

– storno za odhlášenou osobu do 10.6. činí 100 Kč, do 14.6. 200 Kč 

– požadavky na ubytování budou vyřizovány v pořadí podle data 
přihlášení a zaplacení 

– každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný 
doprovod starší 18 let, který za své hráče plně zodpovídá. 

– platby provádějte na účet č. 219217239/0300 (VS=35 ZZ YYY, kde 
ZZ je č. kraje a YYY č. oddílu 

– soupisku odpovídající SŘ ŠSČR a rozpisu soutěže předloží družstva 
při prezenci, formulář soupisky bude k dispozici na webu pořadatele 


