
Časový plán
Pátek 13.6. 14.30 – 16.00 prezentace a ubytování

16.00 zahájení

16.15 – 17.35 1. kolo

17.40 – 19.00 2. kolo

18.30 – 19.30 večeře

Sobota 14.6. 07.30 – 08.30 snídaně

08.30 – 09.50 3. kolo

09.55 – 11.15 4. kolo

11.20 – 12.40 5. kolo

12.00 – 13.00 oběd

13.30 – 15.30 doprovodný program

16.00 – 17.20 6. kolo

17.25 – 18.45 7. kolo

18.30 – 19.30 večeře

Neděle 15. 6. 07.30 – 08.30 snídaně

08.30 – 09.50 8. kolo

09.55 – 11.15 9. kolo

11.00 – 12.00 oběd

12.15 – 12.30 zakončení

Propozice, jídelníček, startovní listinu a další 
zajímavosti k mistrovství najdete na webových 

stránkách 
http://www.sklokobrno.cz/lokomotiva.html

Brněnská šachová škola pořádá ve spolupráci 
se Šachovým klubem Lokomotiva Brno, o.s.

z pověření ŠSČR 

Mistrovství České republiky 
družstev mladších žáků 2014

BRNO 13. – 15. 6. 2014

http://www.sklokobrno.cz/lokomotiva.html


Místo konání: menza areálu vysokoškolských kolejí nad brněnským 
výstavištěm Brno, Vinařská 5

Termín konání: 13. – 15. 6. 2014

Ředitel turnaje: Miroslav Hurta, Dobrovského 592, 664 61 RAJHRAD, 
tel. 547 229 510, 724 314 231, e-mail mhurta@volny.cz

Hlavní rozhodčí: mezinárodní mistr Richard Biolek, rozhodčí I. třídy

Právo účasti: Šestičlenná družstva splňující kritérium postupu. 

Složení družstva: Ke každému zápasu musí nastoupit 

a) 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1. 1. 2002 a mladší

b) 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1. 1. 2005 a mladší 

c) 1 dívka narozena 1. 1. 2002 a mladší

d) Nelze sloučit dívku a mladšího žáka (2005) na jednu šachovnici

e) V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč nebo cizinec

f) Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní aktivní hráči a hráčky

g) Hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o více 
než  150  bodů  nižší  než  ELO  ČR  kteréhokoliv  hráče  nasazeného  na 
soupisce pod ním a aby nebylo o více než 150 bodů vyšší než ELO ČR 
kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním. Pod pojmem ELO ČR rozumíme 
hodnotu  rapid  ELO  ČR  hráče,  není-li,  pak  hodnotu  ELO  ČR  hráče 
v praktickém  šachu.  U  hráčů  bez  ELO  budou  za  ELO  ČR  dosazeny 
hodnoty dle klasifikačního řádu, tedy za 3.VT 1250, za 4.VT 1100 a za 
5.VT 1000. Výše VT se bude brát výhradně z databáze ŠSČR.  U cizinců, 
kteří nejsou v databázi ŠSČR, rozhoduje FIDE rapidELO, není-li, pak FIDE 
ELO.

h) Každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný doprovod 
starší 18 let, který za své hráče plně zodpovídá

Přihlášky: zašlete ve formě vyplněného tiskopisu na adresu ředitele 
turnaje do 31. 5. 2014 

Startovné: 500,-Kč / družstvo, přihláška po termínu + 100,- Kč 

Systém hry: Švýcarský na 9 kol, dle pravidel FIDE a SŘ ŠSČR

Tempo hry: Tempo 2 x 25 minut + 10 sekund za tah 

Pořadí : Základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body 
za výhru, 1 bod za remízu). 

Pomocná hodnocení: 
1) Buchholz ze zápasových bodů (Sum of Matchpoint)
2) počet partiových bodů (součet bodů na všech  šachovnicích [skóre])
3) střední Buchholz z partiových bodů
4) Buchholz z partiových bodů
5) Los

Soupisky: Předběžné podoby soupisek zašlete současně s přihláškou do 31. 5. 
2014. Definitivní podobu soupisky pak předložíte při prezenci. Soupiska bude 
obsahovat:

a) Označení soutěže
b) Přesný název družstva uvedený na přihlášce
c) Jméno a příjmení vedoucího družstva
d) U všech hráčů – jméno, příjmení, datum narození, evidenční číslo, LOK 

ČR, označení hráčů zákl. sestavy (Z), hostů (H) a cizinců (C), potvrzení 
oddílu

e) U hostů souhlas mateřského oddílu s hostováním 

Ceny v turnaji: První tři družstva obdrží poháry, medaile a diplomy, účastnický 
list a věcné ceny připraveny pro všechna družstva, celková výše cenového fondu 
činí 10 000 Kč.

Strava:  Vysokoškolská menza kolejí Brno, Vinařská 5.  Oběd a večeře vždy výběr 
ze dvou jídel, vegetariánská strava samozřejmostí. Ceny: snídaně 80,- Kč, obědy a 
večeře 95,- Kč (možnost objednání dětské porce za 65,- Kč). Jídelníček bude 
zveřejněn na webových stránkách .

Ubytování zajištěno v areálu vysokoškolských kolejí Brno, Vinařská 5. Jedná 
se o dvoulůžkové (výjimečně třílůžkové) pokoje se samostatným WC a koupelnou.

a) Studentský pokoj cena á 240 Kč / osoba / noc
b) Hotelový pokoj cena á 350 Kč / osoba / noc

Doprovodný program: v sobotu odpoledne zajistíme zájemcům návštěvu 
brněnského hradu Špilberk prohlídku kasemat (cca 1 hodina). Vstupné pro 
dospělého 90,- Kč, pro dítě do 15 let 50,- Kč, rodinné vstupné dva dospělí a až tři 
děti 205,- Kč. Na hrad se dostaneme z areálu kolejí pěší chůzí (cca 20 minut).

Přihlášky: zasílejte na přiloženém tiskopise do 31. 5. 2014. Současně  je třeba do 
tohoto termínu uhradit poplatek za ubytování a stravování a vklad do turnaje na 
účet Brněnské šachové školy 196333615/0300  (var. symbol = 35 ZZ YYY, kde ZZ 
je č. kraje a YYY číslo oddílu). Výjimečně, v případě potřeby, je možno přihlášku 
odevzdat osobně a platbu uskutečnit v hotovosti do rukou ředitele turnaje v sobotu 
31. května na M-ČR družstev starších žáků v Seči u Chrudimi.
Zajištěno bude jen řádně objednané a uhrazené ubytování a strava.
Odhlášky stravy jsou možné jen do 9. června, po tomto termínu již jen podle 
technických možností menzy a pořadatele.
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