
Přihláška do konkurzu na pořadatele  
Mistrovství České republiky družstev mladších žáků 2013 

 
1. Termín:    14. – 16. června 2013 (pátek – neděle) 
 
   Pořádající organizace: ŠACHklub Tábor za výrazné podpory Města Tábor  

a sponzora Wellness & Congress HOTEL DVOŘÁK TÁBOR 
    http://www.dvoraktabor.cz/ 
 
    Hlavní osoby:   Ředitel turnaje:  Mgr. Vladimír Doležal 
    Hlavní pořadatel:  Jaroslav Odehnal – osoba zodpovědná za  

veškerý průběh akce 
 
    Na turnaj budou pozváni osoby politického a společenského  

života, zejména oba poslanci PČR a i senátor , tak jako tomu  
bylo v r. 2008, kdy jsme pořádali M-Čech HD8+10 

 
2. Dotace ŠSČR:   5.000,- Kč 
 
3. Postupový klíč:   podle rozpisu soutěže 
    Budeme respektovat 
 
4. Požadavky na pořadatele: 
 
a) zajistit vhodnou hrací místnost pro 28 šestičlenných družstev: 
    Hrací místností je kongresový sál Hotelu Dvořák Tábor 
     http://www.dvoraktabor.cz/cz/konference 
 
b) zajistit kvalifikované rozhodčí pro řízení soutěže:  
    Máme předjednaného rozhodčího Dr. Durchan – 1. třídy a má  

splněné 2 normy pro udělení mezinárodního rozhodčího 
    Dále zajistíme další 2 pomocné rozhodčí min. 2.třídy. 
     
c) uhradit dle příslušných směrnic odměnu rozhodčím 
    Pro všechny rozhodčí (hlavní + 2 pomocní), předsedu KM  

ŠSČR či jiného zástupce, ředitele turnaje, a všechny 
organizátory akce je zajištěno bezplatně ubytování a stravování 
po dobu turnaje v Hotelu Dvořák 
 

d) zajistit hrací materiál: 
    ŠACHklub Tábor vlastní podstatnou část hracího materiálu,  

další zbývající materiál si vypůjčíme.  
 

e) zajistit doprovodný společenský program na sobotu: 
    Doprovodný společenský program bude ve spolupráci s Městem  

Tábor – i v průběhu turnaje pro doprovod – možnosti návštěv  
historických objektů  v Táboře.  

 
f) všem zúčastněným družstvům předat na závěr soutěže při vyhlašování účastnický nebo 
pamětní list:  
    Každé družstvo obdrží nejen pamětní účastnický list, ale i dárky  

jak pro vedoucího družstva, tak pro děti od Města Tábor 
   



g) zajistit ubytování a stravování (nikoli uhradit) všem oprávněným družstvům a jejich 
doprovodům, kteří o start v soutěži projeví zájem a řádně se přihlásí do termínu stanoveného 
pořadatelem 
    Máme zajištěnu následující kapacitu: 
    Hotel Dvořák Tábor – 80 lůžek  cena á 250 Kč/osoba/noc 
    (běžná cena přes 1000,- Kč) 
    Ubytovna SŠSI – 150 lůžek   cena á 200 Kč/osoba/noc 
    Vzdálena do hracího sálu cca 25 min. pěšky  
    Ubytovna SZeŠ – 110 lůžek   cena á 200 Kč/osoba/noc 
    Vzdálena od hracího sálu cca 10 min. pěšky 
    Reserva  

DM Sezimovo Ústí – 200 lůžek  cena á 225 Kč/osoba/noc  
Nejmodernější ubytovna, dostupná MHD a cca 10 min. autem 
 

h) pobytové náklady (celodenní strava a ubytování) nesmějí přesáhnout částku 450,- Kč na 
osobu a den (je však možno nabídnout více druhů ubytování, u luxusnějšího typu může být 
částka 450,- Kč překročena). V případě změny sazby DPH se může maximální částka navýšit 
na 500,- Kč na osobu a den. 
    Strava: vše v Hotelu Dvořák  cena 250,- Kč /osoba / den 
    Reserva: 
    DM Sezimovo Ústí – snídaně a večeře pro případné ubytované 
 
i) zkontrolovat, aby složení družstva odpovídalo rozpisu soutěže. Pořadatel musí 
zkontrolovat, zda jsou všichni hráči aktivní a registrováni u ŠSČR. 
    Splníme ve spolupráci s paní Kniezkovou, počítáme, že poslední  

možností registrace bude čtvrtek 13.června 2013 – dáme do 
propozic. Musí být jasná kontrola všech – údaj hráče se musí 
objevit na webu ŠSČR     

 
j) dodržet stanovené tempo a systém soutěže dle jejího rozpisu. 
    Propozice soutěže dodrží tempo stanovené KM ŠSČR 
  
k) soutěž řídit a losovat poslední verzí programu Swiss-Manager  
    Hlavní rozhodčí vlastní práva k danému losovacímu programu 
 
l) dodržet rozpisem předepsané hodnocení konečného pořadí družstev. 
    Dodržíme předepsané hodnocení konečného pořadí – bude v  

propozicích 
 

m) dodržet následující časový rozpis soutěže:  
pátek: 1. - 2. kolo  
sobota: 3. - 7. kolo 
neděle: 8. - 9. kolo – dodržíme, počítáme s tímto rozložením kol 

 
n) vybírat od družstev startovné v maximální výši 600,- Kč. 
    Splníme – startovné bude sníženo na 500,- Kč  

(po 1. 1. 2013 do vydání závazných propozic ekonomiku 
upřesníme a může dojít ještě k dalšímu snížení – nevíme, co 
udělá zvýšení DPH) 

 
5. Další požadavky na pořadatele v případě přidělení pořadatelství akce 
a) do 31. ledna 2013 předat pověřenému členovi komise mládeže ŠSČR ke schválení text 
propozic mistrovství. Propozice musí být zpracovány v elektronické podobě v textovém 
editoru Word 



    Počítáme s tím, pokud budeme vybráni 
 
b) do 28. února 2013 uzavřít s ŠSČR smlouvu o pořádání mistrovství 
    Rádi uzavřeme 
 
c) do 7. května 2013 na náklady pořadatele rozeslat propozice mistrovství všem družstvům 
oprávněných v turnaji startovat 
    Počítáme s tím, pokud budeme vybráni 
 
d) po skončení turnaje zajistit bezplatné předání a zaslání výsledkové listiny všem 
zúčastněným družstvům, sekretariátu ŠSČR, předsedovi KM ŠSČR a pověřenému členovi 
KM ŠSČR  

    Počítáme s tím, pokud budeme vybráni 

 

e) v den skončení turnaje zaslat v elektronické podobě výsledky mistrovství zpracovateli 
internetových stránek ŠSČR. 
    Počítáme s tím, pokud budeme vybráni 
    Akce bude propagovaná na dalších webech, zejména na webu  

ŠACHklubu Tábor, JčŠS a Města Tábora 
 
f) do tří dnů po skončení turnaje zaslat v elektronické podobě závěrečnou zprávu předsedovi 
KM ŠSČR a pověřenému členovi KM ŠSČR. 
    Počítáme s tím, pokud budeme vybráni 
 
Další naše informace: 
 

1) Cenový fond bude ve výši min. 20.000,- Kč 
2) Bude vyroben neutrální venkovní propagační bilbordy k mistrovství pro informaci 

veřejnosti, který po skončení akce věnujeme ŠSČR a může sloužit pro další akce a 
pořadatelům.  

3) Pro ŠSČR jsme již v roce 2008 organizovali M-Čech HD10 a 8 bez problémů, náš 
oddíl organizuje každoročně několik akcí jak pro KŠS, tak pro další oddíly i 
propagační akce. Máme zkušenosti. 

4) Parkování vozidel – bude řešeno v areálu Hotelu Dvořák cca 80 parkovacích míst a 
ve spolupráci s městem bude místo i na přilehlém parkovišti města 

 
Město Tábor: 

Přijeďte se s námi toulat labyrintem uliček, objevovat malebná zákoutí kontrastující se 
syrovostí hradeb - připomínkou husitské minulosti města. Pojďte probádat Tábor 
z výšky i z hlubin podzemí, porozumět mu skrz jeho historii a zároveň si naplno užít 
jeho moderní stránku. Dovolte nám seznámit vás s Táborem, s jeho památkami, 
přírodními krásami a kulturními akcemi, provést vás nabídkou ubytování i stravování, 
nabídnout vám sportovní vyžití a naši pomoc při plánování vašeho pobytu. 

 
Za pořadatelský tým nabídku zpracoval: 
       Jaroslav Odehnal 
       Předseda a jednatel ŠACHklubu Tábor 
       Havanská 2812 
       390 05 Tábor 
       sachklub.tabor@seznam.cz 
       www.sachklub.cz 
 
 



Vstup do konkursu byl projednán se starostou a místostarostou Města Tábora, kteří přislíbili 
jasnou podporu této akci a pověřili vedoucího odboru školství mládeže a tělovýchovy s námi 
spolupracovat. ŠACHklub Tábor patří ve městě mezi významné oddíly a pravidelně je 
městem podporován. Rozpočet pro oblast sportu bude zastupitelstvo města schvalovat 17. 
prosince 2012. Z této kapitoly bude podpořena námi případně organizovaná akce.  
 
V našem městě se pravidelně konají i jiné celostátní akce – cyklokros, atletika, triatlon atd. 
Město je všem těmto aktivitám nakloněno.   
 
 
   
 


