
                                                               

ACO CUP 

Mistrovství České republiky v šachu juniorek 

a polofinále juniorů 2011 

PROPOZICE 

Záštitu převzal Ing. Martin Klusáček personální ředitel ACO Industries k.s. 

 

Generální sponzor: ACO Industries k.s.    

Řídicí orgán: STK ŠSČR 

Pořadatel: TJ Jiskra Havlíčkův Brod - šachový oddíl ve spolupráci s KŠS Vysočina 

Termín: 13.11. – 19.11. 2011 (neděle – sobota) 

Místo konání: Hotel Přibyslav v Přibyslavi – kraj Vysočina ( www.hotelpribyslav.cz) 

www.pribyslav.cz,  

Ředitel turnaje: Václav Paulík, U Kasáren 1573, 58001 Havlíčkův Brod, 

vaclav.paulik@tiscali.cz, mobil: 728 982 327, tel. byt: 569 421 044. 

Zástupce ředitele:       Karel Brodina, předseda ŠO Jiskra Havlíčkův Brod 

Hlavní rozhodčí: Jiří Siebenburger – mezinárodní rozhodčí, spolu s kolektivem 

 

Trenér: David Kaňovský (bude upřesněno) 

 

Hrací systém: švýcarský systém na 9 kol, společný turnaj finále D20 a D18 + polofinále H20, 

H18. Hraje se podle Pravidel šachu FIDE. 

 

Hrací tempo:               90 min./40 tahů + 30 min. do konce partie + 30 s za kaţdý tah od 1. tahu 

Čekací doba v případě pozdního příchodu k partii 1 hodina. 

 

Právo účasti: D18, H18 – hráčky a hráči narození v roce 1994 a mladší, 

D20, H20 – hráčky a hráči narozené v roce 1992 a mladší, 

a) přeborníci krajů D18, H18 a D20, H20, 

b) přímí postupující z předchozích mistrovství, 

c) divoké karty STK a pořadatele, 

d) další postupující z krajů dle rozpisu soutěţe, 

(viz Rozpis MČR D18, 20 a polofinále MČR H18, 20 na internetových 

stránkách ŠSČR (www.chess.cz/web/souteze/). 
Všichni hráči a hráčky musí být registrováni v ŠSČR. 

 

Kritéria hodnocení: Počet bodů, střední Buchholz, Buchholz, počet výher. 

 

Postupy:                         Z finále D20, D18 první dvě hráčky na MS a ME (viz SŘ ŠSČR čl. 4.4.3.). 

Z polofinále H20 a H18 na MČR juniorů první 3 z kaţdé kategorie. 

http://www.hotelpribyslav.cz/
http://www.pribyslav.cz/
mailto:vaclav.paulik@tiscali.cz
http://www.chess.cz/web/souteze/


Časový rozpis: Sobota 

Neděle  

 

Pondělí 

Úterý 

 

Středa 

Čtvrtek 

 

Pátek 

Sobota 

  12.11. 

  13.11. 

 

  14.11. 

  15.11. 

 

  16.11. 

  17.11. 

 

  18.11. 

  19.11. 

 

18,00 – 21,00 hod. 

11,00 – 15,30 hod. 

16,30 – 21,00 hod. 

15,00 – 20,00 hod. 

08,30 – 13,30 hod. 

15,30 – 20,30 hod. 

15,00 – 20,00 hod. 

08,30 – 13,30 hod. 

15,30 – 20,30 hod. 

15,00 – 20,00 hod. 

08,30 – 13,30 hod. 

14,00 hod. 

Vzdálení účastníci 

Prezence 

Zahájení a 1. kolo 

2. kolo 

3. kolo 

4. kolo 

5. kolo 

6. kolo 

7. kolo 

8. kolo 

9. kolo 

Vyhlášení výsledků, předání cen 

 

Startovné: Základní startovné ve finále D18 a D20 činí 400,- Kč. Sníţené startovné 

200,- Kč, platí pro přímé postupující a krajské přebornice. 

Základní startovné v polofinále H18 a H20 činí 500,- Kč. Sníţené startovné 300,- 

Kč uhradí přímí postupující a krajští přeborníci. 

Hráči z oddílů neregistrovaných v ČSTV hradí příplatek k předepsanému 

startovnému 100,- Kč. Hráči přihlášení po 2.11. 2011 hradí příplatek 300,- Kč. 

 

Hrací materiál: Zajistí pořadatel, včetně partiářů. Šachový materiál bude slouţit pouze pro turnaj, 

pro přípravu a analýzu si účastníci přivezou šachové soupravy vlastní. 

 

Ceny: První tři v kategoriích D18, D20, obdrţí diplomy, medaile a vítězky se stávají 

mistryněmi ČR ve svých kategoriích pro rok 2011. 

D 20 + D18: 1. místo 2000,- Kč, 2. místo 1500,- Kč, 3. místo 1000,- Kč,  

H20 + H18: 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1200 Kč, 3. místo 1000 Kč,  

Věcné ceny obdrţí hráči a hráčky na 4.-20. místě celkového pořadí. 

Cenu obdrţí nejlépe se umístivší hráčka a hráč KŠSV Vysočina. 

Hráčky a hráči  narozeni 1994 a mladší budou vyhodnoceni v kategoriích D18, 

D20, H18, H20. 

Hráčky a hráči  narození 1992 a 1993, budou vyhodnoceny v kategoriích D20 a 

H20. 

Poháry, diplomy a věcné ceny obdrţí první tři v celkovém pořadí. 

Souběh cen je moţný. 

Po kaţdém kole, bude vyhodnocena nejlepší partie, losované ceny. 

Pořadatel bude usilovat o navýšení cenového fondu, cestou sponzorů 

 

Ratingování : 

 

Ubytování + strava: 

Výsledky turnaje budou započteny na LOK ČR a FIDE ELO. 

 

Hotel Přibyslav*** - www.hotelpribyslav.cz, 2 lůţkové pokoje se sprchou a 

WC, TV/SAT, internet, vše v jedné budově, plná penze pro účastníky včas 

přihlášené činí 400,- Kč za osobu/den, tzn. pobytové náklady začínají večeří 

13.11. 2011 a končí obědem 19.11. 2011 a činní 2400,- Kč, jinak ubytování 

v ceně 300,- Kč osoba/noc (pokud je objednáno bez stravy), cena jednotlivých 

jídel bez ubytování: 

S – 50,- Kč; Oběd – 75,- Kč; V – 65,- Kč. 

Nutno objednat v přihlášce, pro účastníky bude zpracován JL. 

 Účastníci přijíţdějící v sobotu 12.11. 2011, uveďte poţadavky v přihlášce. 

Pro méně náročné účastníky lze zajistit omezený počet noclehů v ubytovně, kde je 

kapacita 28 lůţek ve 3-4 lůţkových pokojích v ceně 180,- Kč osobu/den a 

v pensionu U Kubínů (na náměstí) ve 2-3 lůţkových pokojích v ceně 220,-Kč. 

 

Doprava: Veřejnými dopravními prostředky (vlakem, autobusem), vlastními dopravními 

prostředky z dálnice D1 od Brna přes Ţďár n/Sáz., od Prahy přes Havlíčkův Brod, 

parkoviště u hotelu.  

http://www.hotelpribyslav.cz/


Platby: Startovné, objednané ubytování a stravovu nutno uhradit do 3. listopadu 2011  

buď sloţenkou na adresu ředitele turnaje, nebo bezhotovostním převodem na účet 

číslo: 3200239933/6800. Preferujeme převodem na účet! Jako variabilní 

symbol uveďte příjmení a datum narození (např. Dvořák 19041990), u 

hromadných plateb můţe být jako variabilní symbol pouţit devítimístný číselník 

oddílu přidělený ŠSČR. Zajištěno bude jen předem a včas zaplacené ubytování a 

stravování. 

 

Storno poplatky: Objednání stravy je na první den závazné a odhlásit je lze pouze do 10.11.2011,  

včetně storna ubytování. 

Přihlášky: Zasílejte na přiloţeném tiskopisu (nejlépe emailem) na adresu ředitele turnaje 

pana Václava Paulíka do 2.11. 2011. Přihlášky po termínu konzultovat s ředitelem 

turnaje! 

 

Doprovod: Účastníci MČR juniorek a polofinále MČR juniorů mladší 15 let, musí mít 

doprovod, osobu starší 18 let! Za hráče 15-17 let zodpovídají rodiče (zákonní 

zástupci). Ve výjimečných případech lze domluvit s ředitelem turnaje. 

 

Zpravodajství: K MČR budou vytvořeny samostatné webové stránky mcrpol11.kssv.cz, dále 

cestou mediálních partnerů. Informace, výsledky, včetně doprovodného programu 

bude zveřejněno do zahájení MČR na uvedeném webu. 

 

V rámci MČR se uskuteční turnaj v rapid šachu „PRIBINÁČEK“, sponzorovaný 

PRIBINOU – TMK spol. s r.o,otevřený turnaj pro všechny zájemce ročník 

narození 1994 a mladší, hodnocení kategorií do 10,12,14,16 a 18 let. 

Další doprovodné akce:  

OPEN FIDE – otevřený turnaj s názvem sponzora (14. – 19.11.2011) 

Rapid turnaj – otevřený turnaj  

„Otevřený turnaj v Holanďanech“ 

 

  

 

 

 

 

 

V Havlíčkově Brodě 15.8. 2011   Václav Paulík – ředitel turnaje 

                                                                                   Petr Záruba Ing.– předseda STK ŠSČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


