
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
čtyřčlenných družstev škol v šachu 2015

kategorie 6. – 9. třídy ZŠ 

KRASKOV 30.3. – 31.3.2015

PROPOZICE - ROZPIS
Pořadatel: Šachový spolek Železné hory

Základní škola, Třemošnice, okres Chrudim
Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu České republiky

Termín konání: Pondělí 30.3. – úterý 31.3.2015

Místo konání: EA Hotel Kraskov
Třemošnice-Starý Dvůr 47, 538 43 Třemošnice
49°52'8.505"N   15°36'34.877"E 

http://www.hotelkraskov.cz/cz/ea-hotel-kraskov/kontakt

Ředitel soutěže: Ing. Lubomír Šilar, U Kulturního domu 158, 533 12 Chvaletice
Mobil : 774 521 088     e-mail: silar3@seznam.cz

Hlavní rozhodčí: Mgr. Miroslav Hurta, FIDE arbiter.

Právo účasti: Čtyřčlenná družstva škol (+ maximálně 2 náhradníci), všichni musí být 
žáky jedné základní školy.                    
Celkem 28 družstev postupujících z krajů, 1 družstvo pořadatele, 
2  družstva  s divokou  kartou  KM  ŠSČR  a  případně  druhé  družstvo 
pořadatele za účelem dosažení sudého počtu účastníků. Maximální počet 
účastníků  může  dosáhnout  32  družstev.  Všichni  startují  na  náklady 
vysílající školy (nebo své vlastní). 

Systém soutěže: Turnaj se hraje švýcarským systémem na 9 kol.
Losování bude prováděno programem Swiss-Manager. 
Hraje se dle Pravidel FIDE platných od 1.7.2014,  Soutěžního řádu 
ŠSČR a Obecných propozic přeboru škol v šachu, ve kterých mimo jiné 
jsou uvedena pravidla pro sestavování soupisky.
Nepřípustný tah se trestá přidáním dvou minut ve prospěch soupeře, 
partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího 
nepřípustného tahu v téže partii.
Konečnou podobu soupisky (potvrzenou razítkem a podpisem 
ředitele školy nebo jeho zástupcem) platnou pro soutěž odevzdají 
účastníci při prezenci



Vedoucí družstev dbají a zodpovídají za správné nahlášení výsledků. 
Námitky je nutno uplatnit nejpozději do 1 hodiny po skončení partie se 
složením poplatku  500 Kč u hlavního rozhodčího. Při uznání námitek se 
celý poplatek vrací namítajícímu.

Hrací tempo: 2 x 20 minut na partii + 5 s za každý provedený tah.
Bez povinného zápisu partie.
Čekací doba 20 minut. 

Hodnocení   výsledků: 1. Počet olympijských bodů (součet bodů dosažených družstvem na 
všech šachovnicích)

2. Při rovnosti olympijských bodů BUCHHOLZ
3. Při rovnosti hodnocení dle bodů  1.,2.  SONNENBORN-

BERGER
4. Lepší individuální výsledek  hráče  na 1., 2., atd. šachovnici

Podmínky účasti: Včasné zaslání kompletně vyplněné přihlášky do soutěže na  e-mail 
ředitele soutěže. Na později odeslanou přihlášku nemusí být brán zřetel .
Úhrada startovného, objednaného ubytování a stravy. Souhlas s 
vydanými  propozicemi.

Časový plán: Pondělí 30.3.2015:
        Do 12:00 hodin příjezd a ubytování družstev
        prezentace družstev na recepci hotelu
12:00 – 13:30    oběd 
13:30 – 14:00    slavnostní zahájení
14:00 -  14:55    I.    kolo
15:00 -  15:55    II.   kolo
16:00 -  16:55    III.  kolo 
17:00 -  17:55    IV.  kolo
18:00 -  18:55    V. kolo pro družstva nasazená na stoly č. 9 a vyšší
                          Družstva nasazená v V. kole na stolech č. 1 – 8  večeře
19:00 -  19:55    V. kolo pro družstva nasazená na stoly č. 1 – 8
                   Družstva nasazená  v V. kole na stolech č. 9 a vyšších večeře
od  20  hodin:  relaxační  a  odpočinkový  program  družstev  s možností 
využití  zařízení  a vybavení hotelu (bazén, posilovna a jiné), možnost 
účasti na besedě s trenérem šachu  ing. Evženem Gonsiorem.
Úterý 31.3.2015: 
  7:00  -  8:15     snídaně
  8:30 -   9:25     VI.   kolo
  9:30 – 10:25    VII.  kolo
10:30 – 11:25    VIII. kolo
11:30 -  12:25    IX. kolo pro družstva nasazená na stoly č. 9 a vyšší
Družstva nasazená v 9. kole na stoly č. 1 – 8 oběd a předání pokojů
12:30 -  13:25    IX. kolo pro družstva nasazená na stoly č. 1 – 8
Družstva nasazená v 9. kole na stoly 9 a vyšší oběd a předání pokojů
13:45      slavnostní vyhlášení výsledků soutěže,  předání diplomů, 
medailí, a cen vítězům 
Od 14:30 odjezd účastníků.

Startovné: Činí 200 Kč za řádně a včas přihlášené družstvo. Za družstvo přihlášené 
po termínu zaslání přihlášek činí startovné 400 Kč, pokud bude přijato 
do soutěže.

Cenový fond: Poháry, diplomy, medaile a věcné ceny pro družstva, která se umístí na 
prvních třech místech. Pro všechna družstva účastnický pamětní list. 



Věcné ceny pro nejlepší hráče na jednotlivých šachovnicích. Při rovnosti 
bodů rozhoduje o pořadí jednotlivce celkové umístění družstva.

Ubytování, cena: V ubytovacích prostorách příslušejících k EA Hotelu Kraskov.
Převážně jsou k dispozici dvoulůžkové pokoje.
Ubytování může být poskytnuto na noci 29.3./30.3. a 30.3./31.3./2015
Cena 1 noclehu činí 360 Kč. 
V ceně noclehu je zahrnuta cena snídaně

Stravování, cena: V restauraci EA Hotelu Kraskov. 
Ceník jídel je následující:
Obědy  30.3. a 31.3. a večeře 30.3.2015:    80,-- Kč/1 jídlo
Případnou dietní stravu je nutno objednat v přihlášce družstva.

Občerstvení: Je možné zakoupit v restauraci a kavárně EA Hotelu Kraskov.

Doprava: EA Hotel Kraskov ( 49°52'8.505"N   15°36'34.877"E) se nachází 
v CHKO Železné hory ve vzdálenosti 3 km od města Třemošnice 
v okrese Chrudim a 32 km od Pardubic. Účastníci se mohou do hotelu 
dopravit po vlastní ose nebo na hlavní železniční nádraží do Pardubic, 
odkud bude pořadateli organizována hromadná autobusová kyvadlová 
doprava, která bude zajištěna i pro cestu zpět. Jízdné kyvadlovou 
dopravou z Pardubic bude hrazeno u řidiče autobusu a činí 30 Kč pro 1 
účastníka. Frekvence kyvadlové dopravy bude nastavena podle doby 
příjezdu a zájmu účastníků tak, aby nedošlo k časové prodlevě při 
zahájení soutěže.

Přihlášky: Přihlášku družstva zašlete do 15. března 2015 na e-mail ředitele soutěže.
Do 25. března  2015  je nutno uhradit objednané služby spojené se 
startem družstva a startovné na účet Šachového spolku Železné hory, 
který je veden u peněžního ústavu  Fio banka číslo 2600740757/2010 
Jako variabilní symbol (VS) uveďte datum narození vedoucího družstva 
ve tvaru DDMMRR.

Doprovod:
Další informace:

Každé družstvo musí mít vedoucí(ho)  družstva starší(ho) 18 let, která(ý) 
plně zodpovídá za kázeň, bezpečnost  svých svěřenců a je osobou 
odpovědnou za případné škody, pokud se jich on nebo jeho svěřenci 
dopustí na zařízení EA Hotelu Kraskov (hotel prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí a jeho vybavení je zcela nové a moderní). 
Po 22. hodině musí vedoucí zajistit  a dodržovat noční klid svých 
svěřenců.
Startovní listina, výsledková listina a další informace o soutěži budou 
pravidelně aktualizovány od 1.3.2015 na adrese
www.sachychvaletice.wbs.cz    
V případě neočekávaných okolností si pořadatel vyhrazuje právo na 
úpravu těchto propozic po předchozím odsouhlasení změny KM ŠSČR.
Výsledky turnaje budou započteny na LOK ČR v rapid šachu. 

Těšíme se na Vaši účast !

Ing. Lubomír Šilar, ředitel soutěže

Schváleno Komisí mládeže ŠSČR 17.2.2015

http://www.sachychvaletice.wbs.cz/



