
Komise mládeže  
Šachového svazu České republiky 
 
 
 
Věc: Přihláška do konkurzu na pořadatele Mistrovství Čech kategorie HD12, HD14, HD16 

pro rok 2016 pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, StČ. 
 
Šachová škola Havlíčkův Brod, z.s. se přihlašuje do konkurzu na pořadatele Mistrovství Čech 
kategorie HD12, HD14, HD16 pro rok 2016 pro kraje JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, Praha, StČ. 
Navrhujeme uvedené podmínky a dále zkušenosti s pořádáním předchozích ročníků 
Mistrovství Čech a Mistrovství ČR. Současně bychom rádi nabídli účastníkům výhodné 
podmínky, které nabízí Hotel Fit & Fun. 

 
 

1. Termín:   
Dle podmínek KM ŠSČR : 22. až 29. října 2016. 
Pro zájemce bude zajištěn nocleh již od pátku 21. října 2016. 
 

2. Místo konání:  
Hotel Fit & Fun, Rýžoviště 427, 512 46 Harrachov 
Web: http://www.hotelfitfun.cz 
 

3. Pořadatel:  
Šachová škola Havlíčkův Brod, z.s. 
web: www.chess-svetla.cz  
E-mail: chess.svetla@seznam.cz 
 

4. Ředitel turnaje:  
Ing. Zdeněk Fiala 
Pěšinky 1125, 582 91 Světlá nad Sázavou 
E-mail: chess.svetla@seznam.cz  
 

5. Systém hry a postupový klíč:  
Podle rozpisu KM ŠSČR. 

 

6. Hrací místnosti:  
Hrací sály pro hru a prostory analýzy se nachází v Hotelu Fit Fun. 
Bude se hrát v oddělených sálech. Kapacita sálů byla prověřena. 
Sál, ve kterém proběhne slavnostní zahájení i zakončení, bude ozvučený. 
 

7. Ubytování:  
Ubytování je zajištěno pro všechny účastníky v Hotelu Fit & Fun Harrachov.  
Celý hotel bude rezervován pouze pro šachovou akci.  
Hotel Fit & Fun se řadí mezi největší hotely v Krkonoších. Všechny pokoje jsou v 
tříhvězdičkové kvalitě a nachází se ve dvou křídlech hotelu. Obě dvě křídla jsou propojena 
zaskleným průchodem. Pokoje situované na východ nabízejí výhled k lesu, pokoje situované 
na západ mají výhled na protější svahy a Ryzí potok. 
Provoz hotelu je celoroční. V recepci hotelu je provoz nepřetržitý. Hotel má k dispozici vlastní 
dostatečně velká parkoviště.  
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Hotel nabízí k využití: 
- trezory na pokojích v hlavní budově 
- masáže 
- dvě špičkové dráhy pro bowling (Brunswick) 
- 2  stoly na stolní tenis 
- 3 billiardy 
- šipky 
- air hockey 
- zábavní automaty (auta, minigolf) 
- stolní fotbal 
- půjčovnu sportovních potřeb – horská kola, koloběžky, atd. 
- velkoplošné TV ke sledování sportovních přenosů 
- taneční parket 
- dětský koutek 
- ohniště s posezením 

 

8. Stravování: 
Hotel Fit & Fun zajistí pro všechny ubytované účastníky snídaně, obědy a večeře formou 
švédských stolů. 
Objednávka stravování není podmínkou pro ubytování v Hotelu Fit & Fun. 
Účastníci si mohou objednat i jednotlivá jídla. 
 

9. Občerstvení:  
V restauraci bude zajištěno občerstvení po celý den. 
 

10. Cena ubytování a stravování:  
Cena ubytování je 250 Kč za noc a lůžko při pobytu 7 a více nocí. 
Cena stravování pro ubytované účastníky: 
snídaně = 55 Kč, oběd = 80 Kč, večeře = 80 Kč. 
 

11.   Finanční zajištění:  
Dotace od ŠSČR ve výši 25.000 Kč. 
Vklad v mistrovských kategoriích: 

- přímo postupující a krajští přeborníci = 350 Kč, 
- dívky = 450 Kč, 
- ostatní hráči = 600 Kč. 

Hráči z Listiny talentů ŠSČR vklad v mistrovských kategoriích neplatí. 
Vklad ve FIDE OPENu a Národním OPENu: 

- ženy = 450 Kč 
- hráči z Listiny talentů ŠSČR = 200 Kč 
- hráči s ELO FIDE nad 2299 vklad ve FIDE OPENu neplatí 
- ostatní = 700 Kč. 

 

12.   Cenový fond: 
Pořadatel zajistí hodnotné ceny pro nejlepší hráče a hráčky v každém turnaji. Vždy 
minimálně pro prvních šest hráčů. 
V mistrovských kategoriích obdrží nejlepší 3 hráči a 3 hráčky poháry a diplomy. 
V openech budou dále vyhodnoceni a odměněni nejlepší hráči dle věkových kategorií 
mládeže a též nejlepší ženy a senioři. 
Celkový cenový fond bude v hodnotě minimálně 30.000 Kč. 



 

13.   Doprovodný program:  
Pořadatel zajistí pro účastníky bohatý šachový i nešachový doprovodný program.  
Pořadatel zajistí společenský večer s kapelou Český Slavoj, diskotéku, exkurzi do Sklárny a 
pivovaru Novosad, návštěvu Hornického muzea, výlet do Lanového centra, výlet do Vertical 
parku, bobovou dráhu, výlet na Mumlavské vodopády, simultánky s IM, bleskový turnaj, 4 
tematické přednášky, tradiční fotbalový turnaj, wellness centrum, apod. 
Hotel Fit & Fun zajistí pro ubytované účastníky: 

- diskotéku 
- tělocvičnu  
- venkovní hřiště a ohniště 

Hotel Fit & Fun poskytne ubytovaným účastníkům: 
- vstup do hotelového bazénu zdarma 
- 50% slevu na saunu a wellness (finská sauna, infra sauna, whirpool) 
- 50 % slevu na fitness 
- 50 % slevu na bowling 

Hotel Fit & Fun zprostředkuje účastníkům zvýhodněné vstupné: 
- do Lanového centra 
- do Vertical parku 
- na bobovou dráhu 
- na lanovku na Čertovu horu 

 

14.   Zajištění akce:  
Pořadatel splní všechny podmínky konkurzu na pořadatele. 
Pořadatel zajistil pro Mistrovství Čech podporu Libereckého kraje. 
Pořadatel zajistí on-line přenos 40 partií Mistrovství Čech, pokud ŠSČR pořadateli zapůjčí 40 
funkčních souprav pro on-line přenos.  
Pořadatel bude po dohrání každého kola aktualizovat výsledky na webu i na vývěskách 
mistrovství. 
Pořadatel zpracuje bulletin i z obou nemistrovských turnajů. 
Pořadatel zajistí a uhradí areál, rozhodčí, trenéry, přednášky, simultánky, bulletin, materiální 
a technické zabezpečení akce a další náležitosti - viz podmínky konkurzu. 
Pořadatel zajistí komunikaci pomocí elektronické pošty a pravidelné zveřejňování výsledků a 
informací na internetu. 
Pořadatel bude na webu průběžně zveřejňovat stav přihlášek. 
Pořadatel zajistí ozvučení sálu. 
Pořadatel zajistí reprezentativní šachovou kulisu pro zakončení. 
 
 

 
 
 
 

          Ing. Zdeněk Fiala          
          ředitel turnaje 
  
 
Ve Světlé nad Sázavou dne 30. března 2016. 
 



Příloha: 
 

Rozpočet Mistrovství Čech mládeže 2016 

  Příjmy 
 Dotace ŠSČR 25 000 Kč 

Startovné MČech 106 000 Kč 

Příjmy celkem 131 000 Kč 

  Výdaje z dotace a startovného 
 odměny trenérů MČech 36 990 Kč 

pobyt trenérů MČech 14 880 Kč 

CP trenérů MČech 7 220 Kč 

odměny rozhodčích MČech 29 700 Kč 

pobyt rozhodčích MČech 14 880 Kč 

CP rozhodčí MČech 7 068 Kč 

poplatky ELO za MČech 8 150 Kč 

medaile a poháry MČech 7 600 Kč 

doprava materiálu ŠSČR 4 646 Kč 

Výdaje celkem 131 134 Kč 

  Další nezbytné výdaje 
 pronájem  xx.xxx 

odměny pořadatelů xx.xxx 

pobyt pořadatelů xx.xxx 

CP pořadatelů x.xxx 

odměna účetní x.xxx 

bulletin x.xxx 

on-line přenos xx.xxx 

koncert Český Slavoj x.xxx 

diskotéka x.xxx 

věcné ceny MČech xx.xxx 

pronájem techniky x.xxx 

partiáře x.xxx 

propagace x.xxx 

tonery x.xxx 

kancelářské potřeby x.xxx 

telefon a internet x.xxx 

poplatky ČS x.xxx 

Výdaje celkem 250 000 Kč 

 
Komentář k rozpočtu: 
Dotace ŠSČR a vklady hráčů Mistrovství Čech mládeže pokrývají pouze náklady na trenéry a 
rozhodčí, dopravu materiálu ŠSČR, poplatky ŠSČR za ELO a poháry a medaile.  
Další nezbytné náklady jsou cca 250.000 Kč. 


