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Z pověření Komise mládeže Šachového svazu České republiky 

pořádají 

1. Novoborský ŠK ve spolupráci s Českolipskou šachovou akademií 
 

Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2015 
 

1. Řídicí orgán: Komise mládeže Šachového svazu České republiky 

2. Vedoucí soutěže: Ing. Vladimír Hadraba, pověřený člen KM ŠSČR 

3. Ředitel soutěže: Michal Mach, 732 636 825, machmichal@seznam.cz 

4. Hlavní pořadatelé: Mgr. Jana Jínová (722 949 846, janajinova@centrum.cz), Jiří Jína (723 548 436, 

jinajiri@centrum.cz) 

5. Hlavní rozhodčí dle delegace KR ŠSČR (předběžně Ing. Jan Malec, 604 440 959, malec17@seznam.cz) 

6. Termín: 12. - 13. září 2015 

7. Místo: rekreační středisko Poslův Mlýn (Doksy) http://www.posluvmlyn.cz/home 

8. Systém hry: švýcarský na 9 kol, dle Pravidel FIDE se zápočtem na rapid LOK ČR 

6 samostatných turnajů v kategoriích D10, H10, D12, H12, D14 a H14 

2 x (20 minut + 5 sekund na tah), bez zápisu 

čekací doba podle čl. 6.7. Pravidel FIDE je 15 minut 

při rovnosti bodů rozhoduje střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger, progres, los 

9. Kategorie: D14, H14 - narození v roce 2001 a později 

D12, H12 - narození v roce 2003 a později 

D10, H10 - narození v roce 2005 a později 

10. Právo účasti: dívky a chlapci splňující kritéria přímého postupu na základě jejich umístění na MČR mládeže 

v rapid šachu 2014 dle postupového klíče KM ŠSČR 

dívky a chlapci postupující z Krajských přeborů, příp. nominovaní KM KŠS, dle seznamu zaslaného 

jednotlivými KM KŠS řídicímu orgánu 

dívky a chlapci na divokou kartu KM ŠSČR (v každé kategorii 1-2 dívky a 2-3 chlapci) a pořadatele 

(v každé kategorii 1 dívka a 2 chlapci) 

v kategoriích dívek může startovat maximálně 30 hráček  

v kategoriích chlapců může startovat maximálně 46 hráčů 

startovat mohou jen hráčky a hráči s platnou registrací v ŠSČR 

každá účastnice i každý účastník mladší 18 let musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný 

doprovod starší 18 let, který má za ně plnou odpovědnost  

11. Vklad: 200,- Kč za hráčku či hráče, uvedení na listině talentů ŠSČR startují zdarma 

12. Přihlášky: zasílejte do 31. srpna 2015 vyplněný xls-soubor řediteli soutěže e-mailem 

doplnit nutno požadavky na ubytování a stravování, obratem budou zaslány informace k platbě 

požadavky na ubytování budou vyřizovány v pořadí podle data přihlášek a úhrady plateb 

za přihlášky po termínu se účtuje přirážka 100,- Kč za hráče a/nebo doprovod 

storno za odhlášenou osobu do 9. 9. 2015 činí 100,- Kč, po 9. 9. 2015 činí 200,- Kč 

na stránkách pořadatele (www.nss.cz) budou aktualizovány informace o stavu přihlášek, volných 

ubytovacích kapacitách a ostatní související informace 

13. Ubytování: čtyř až šestilůžkové pokoje - 250,- Kč/osobu a noc (plná obsazenost není nutná) 

další možnosti viz http://www.posluvmlyn.cz/cenik 

(např. 2lůžkový pokoj - samostatné sociální zařízení + TV 300,- Kč/osobu a noc) 

na požádání zajistíme svoz z vlakové zastávky Doksy 

14. Stravování: jídelna v objektu, kde se bude hrát, plná penze 160,- Kč 

jídlo je jednotné, v ceně jídla je pitný režim (čaj, šťáva) a pro děti i svačiny 
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kromě toho lze objednat minutky z jídelního lístku 

jídelníček bude zveřejněn na webových stránkách 

15. Časový plán: pátek 11. 9. 17:30 - 21:30 prezence a ubytování 

sobota 12. 9. 07:00 - 08:30 snídaně 

07:30 - 08:30 prezence 

09:00 - 09:30 slavnostní zahájení 

09:30 - 10:20 1. kolo 

10:30 - 11:20 2. kolo 

11:30 - 12:20 3. kolo 

12:00 - 13:30 oběd 

13:30 - 14:20 4. kolo 

14:30 - 15:20 5. kolo 

15:30 - 16:20 6. kolo 

17:00 - 21:00 večeře 

17:00 - 21:00 společenský, sportovní nebo individuální program 

neděle 13. 9. 07:00 - 08:20 snídaně 

08:30 - 09:20 7. kolo 

09:30 - 10:20 8. kolo 

10:30 - 11:20 9. kolo 

11:00 - 12:30 oběd 

12:30 slavnostní zakončení 

16. Cenový fond: mistr ČR každé kategorie získá pohár, první tři v pořadí získají medaile a diplomy 

věcné ceny pro prvních 10 v každé kategorii (cenový fond celkem minimálně 10.000,- Kč) 

každá hráčka i každý hráč obdrží pamětní list 

17. Volný čas: doprovodný turnaj pro trenéry, vedoucí, rodiče a příchozí, vklad 150 Kč 

možnost zapůjčení loděk - středisko je přímo u Poselského rybníka 

ve středisku několik hřišť na kopanou, volejbal, basketbal, stolní tenis, vzduchové trampolíny … 

možnost výletů - hrad Bezděz, Máchovo jezero, muzeum Karla Hynka Máchy, naučná stezka 

Čtyřlístku, aquapark v České Lípě 

a mnohé další zajímavosti v okolí (info na recepci, resp na http://www.posluvmlyn.cz) 

18. Různé: startovní listiny přihlášených budou minimálně 7 dní předem na www.chess-results.com, zde budou 

rovněž po každém kole aktualizovány výsledky 

v každé kategorii budou první šachovnice přenášeny on-line 

Tyto propozice doplňují rozpis soutěže z 24. 2. 2015 a jsou tak rozpisem soutěže ve smyslu čl. 2.1.4 Soutěžního řádu ŠSČR. 
 

 

Těšíme se na Vaši účast! 
 

V České Lípě 19. června 2015 

 

Vladimír Hadraba v. r. Michal Mach v. r. 

pověřený člen KM ŠSČR 1. Novoborský ŠK 
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