
Místo konání: Aula ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové, 

Tylovo nábřeží 1140, www.zstnhk.cz 

Ředitel turnaje:  Mgr. Svatava Ptáčková 

Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7 

tel.: 731 782 233, e-mail: sspmlipkyhk@seznam.cz 

Hlavní pořadatel: Ing. Roman Šolc 

Hlavní rozhodčí:   Ing. Martin Šmajzr, ústřední rozhodčí 

Rozhodčí:   K. Šmajzrová (1), R. Borůvka (2), P. Marek (2) 

_________________________________________________________________________________ 

Časový plán: 

Pátek 10. 6.  13.00 - 15.45   prezence a ubytování 

   16.00 - 16.15   zahájení 

   16.15 - 17.35  1. kolo 

   17.40 - 19.00  2. kolo 

   18.00 - 19.30  večeře 

Sobota 11. 6.  07.30 - 08.30  snídaně 

   08.30 - 09.50  3. kolo 

   09.55 - 11.15  4. kolo 

   11.20 - 12.40  5. kolo 

   11.45 - 13.00  oběd 

13.15 - 16.00  doprovodný program 

   16.15 - 17.35  6. kolo 

   17.40 - 19.00  7. kolo 

   18.00 - 19.30  večeře 

Neděle 12. 6.  07.30 - 08.30  snídaně 

   08.30 - 09.50  8. kolo 

   09.55 - 11.15  9. kolo 

   10.45 - 12.00  oběd 

   12.15 - 13.00  zakončení 

ŠŠPM Lipky HK, spolek  

ve spolupráci se ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové 

 a se Šachovým oddílem Slavia Hradec Králové 

 

pořádá z pověření ŠSČR 

 

Mistrovství České republiky  

družstev mladších žáků 2016  

v šachu 

 

HRADEC KRÁLOVÉ 10. – 12. 6. 2016 

 
 

Veškeré informace na webových stránkách 

 www.sspmlipkyhk.wgz.cz 
 

 

 

http://www.zstnhk.cz/
mailto:sspmlipkyhk@seznam.cz
http://www.sspmlipkyhk.wgz.cz/


Přihlášky: Zašlete ve formě vyplněného přiloženého tiskopisu na e-mail ředitele 

turnaje a v kopii řídícímu orgánu soutěže (pověřenou osobou KM ŠSČR je Jiří 

Kalužný, tel. 602465721, e-mail jiri.kaluzny@seznam.cz), a to do 27. 5. 2016 

Startovné: 450,-Kč/družstvo 

Úhrady: startovné + ubytování a stravování ve výši dle přihlášky na bankovní účet 

č. 403417417/2010 (var. symbol  = kód oddílu ŠSČR) v termínu do 27. 5. 2016 

Přihláška nebo úhrada startovného, ubytování či stravování po uvedeném termínu 

+150,- Kč. Zajištěno bude jen řádně objednané a uhrazené ubytování a strava. 

Na vyžádání bude na úhradu dle přihlášky zaslána e-mailem zálohová faktura. 

Konečná faktura bude vydána v průběhu turnaje. 

Odhlášky: ubytování a stravu je možné bezplatně odhlásit jen do 3.6.2016, poté bude 

účtován storno poplatek ve výši 75% z odhlášených služeb. 

============================================================= 

Právo účasti: Šestičlenná družstva splňující kritérium postupu. Složení družstva: Ke 

každému zápasu musí nastoupit 

a) 4 chlapci (dívky) narozeni(y) 1.1.2004 a mladší 

b) 1 chlapec (dívka) narozen(a) 1.1.2007 a mladší 

c) 1 dívka narozena 1.1 2004 a mladší 

d) Nelze sloučit dívku /dle c)/a mladšího žáka /dle b)/ na jednu šachovnici 

e) V každém zápase smí nastoupit nejvýše jeden hostující hráč 

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

g) Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 

300 bodů nižší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod 

ním, a aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče 

nasazeného nad ním. 

h) Každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný doprovod starší 

18 let, který za své hráče plně zodpovídá 

Systém hry: Švýcarský na 9 kol, dle aktuálních pravidel šachu FIDE, přílohy pravidel 

šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach a SŘ ŠSČR. Nepřípustný tah se trestá přidáním 

dvou minut ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po 

dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. Soutěž bude započítána na národní 

rapid LOK. 

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

Materiál: Veškerý materiál zajišťuje pořadatel, nikdo jiný s ním nemůže 

manipulovat. Pořadatelé zajistí on-line přenos z 18 šachovnic. 

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 27. 5. 2016. 

Definitivní soupisky (vč. souhlasu mateřského oddílu s hostováním) pak zašlete do 

9. 6. 2016 (den před začátkem turnaje) elektronicky na e-mail ředitele turnaje. 

Soupiska bude obsahovat: 

a) Označení soutěže 

b) Přesný název družstva uvedený na přihlášce 

c) Jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail vedoucího družstva 

d) U všech hráčů musí být uvedeno jméno, příjmení, ročník narození a ev. č. LOK. 

e) Soupiska smí obsahovat maximálně 10 hráčů. Počet hostů na soupisce je max. 5. 

f) Na soupisce musí být vyznačeni hráči základní sestavy a hosté. 

g) U hostů souhlas mateřského oddílu s hostováním 

Ceny v turnaji: Celková výše cenového fondu bude činit minimálně 20 000 Kč. 

Všem hráčům budou předány na úvod turnaje drobné dárky. První tři družstva obdrží 

poháry, medaile a diplomy, všechna družstva obdrží účastnický list a hráči věcné 

ceny. Dále budou připraveny věcné ceny pro hráče s nejlepším individuálním 

výsledkem na jednotlivých šachovnicích (v případě rovnosti bodů rozhoduje 

průměrné ELO soupeřů).  

Strava: V místě konání akce ve školní jídelně, k obědu výběr ze 2 jídel (do vydání 

zásob jednoho z jídel). Celodenní strava 180,- Kč (večeře, snídaně, oběd), možno 

objednat i jednotlivá jídla (snídaně 40,- Kč, oběd 85,- Kč, večeře 75,- Kč). 

Jídelníček bude zveřejněn s předstihem na webu pořadatele. Občerstvení na akci bude 

zajištěno rovněž formou bufetu po celou dobu konání turnaje. 

Ubytování: v Hotelovém domě ACADEMIC, Akademika Heyrovského 1177, 500 03 

Hradec Králové, web hotelovydum.cz. Hotel se nachází v blízkosti hrací místnosti 

(cca 15 min. chůze) a je po celkové moderní rekonstrukci. Možnost využít doplňkové 

služby (hotelové lobby s WIFI, CafeBar s terasovou zahrádkou, bistro, nápojové 

automaty, parkoviště, úschovna bicyklů). K dispozici 2 lůžkové pokoje, koupelna 

společná vždy pro 2 pokoje, moderní WC společné na každém patře (zvlášť ženy, 

muži). Vybavení pokoje - 2 lůžka, 2 židle, stůl, vestavná skříň, lednice. Recepce a 

hotel má non-stop provoz. Vystěhování v neděli možné až po skončení akce do 15h. 

- cena za jedno lůžko na noc 250,- Kč při ubytování na 2 noci 

- cena za jedno lůžko na noc 280,- Kč při ubytování na 1 noc 

- cena za jedno lůžko na noc 335,- Kč při pouze 1 osobě na pokoji 

- parkovné za 1 noc 20,- Kč, vratná kauce na klíč od parkovacího stojanu 

100,- Kč 

Doprovodný program: Návštěva renesanční Bílé věže, která je nejvyšší dominantou 

Hradce Králové (72m) s třetím největším zvonem v ČR, původním hodinovým 

strojem a díky velkorysé rekonstrukci ukončené v roce 2015 i unikátním skleněným 

modelem věže a moderní audiovizuální informační technikou, web bilavez.cz. 

Návštěvní skupiny max. o 30 osobách (prohlídka trvá 45 min.) v rámci sobotního 

odpoledního turnajového volna. Dále možnost návštěvy historických a dalších objektů 

v Hradci Králové. Po dobu trvání akce bude také účastníkům k dispozici multifunkční 

školní hřiště. 

Vstup do hracího sálu: hráči, označené osoby příslušníků družstev, rozhodčí, VIP. 

Ostatní mohou sledovat turnaj z galerie a v předsálí online přenos z prvních tří hracích 

stolů družstev. 

Tyto propozice jsou současně rozpisem soutěže ve smyslu platného SŘ a nabývají 

účinnosti dnem 22.2.2016. 

mailto:jiri.kaluzny@seznam.cz
http://www.bilavez.cz/

