
Časový plán 
 

pátek 8. 5. 
 

17.00 - 21.00    prezence + ubytování  

 

sobota 9. 5. 
 

07.30 - 08.30  snídaně  

08.00 - 09.00  prezence  
09.00 - 09.30  slavnostní zahájení  

09.30 - 10.30  1.kolo 

10.40 - 11.40  2.kolo 

11.50 - 12.50  3.kolo 

12.00 - 13.30  oběd  

14.00 - 15.00  4.kolo 
15.10 - 16.10  5.kolo 

16.20 - 17.20  6.kolo 

17.00 - 18.30  večeře  

18.00 - 20.30  kulturní, společenský a sportovní program 

 

neděle 10. 5. 
 

07.30 - 08.30  snídaně  

09.00 - 10.00  7.kolo 

10.10 - 11.10  8.kolo 
11.20 - 12.20  9.kolo 

11.30 - 13.00  oběd  

13.15      slavnostní zakončení  

 

Stav přihlášek do jednotlivých kategorií,  

doprovodný program + další informace 
 k MČR bude možné najít na: 

www.sachy-klatovy.cz 
 

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

účinnosti dnem 25.2.2015.   

  

     za pořadatele:      za komisi mládeže: 

 Ing. Karel Nováček  Ing. Jiří Havlíček, předseda KM ŠSČR 

Šachklub Sokol Klatovy 
 

pořádá z pověření ŠSČR 
 

v rámci oslav 1000 let šachu v Klatovech (1015-2015) 
 
 

za podpory  
 

Města Klatovy a  

 Plzeňského kraje  

 
 

Mistrovství ČR dětí 
do 8 let 2015 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

  Klatovy, 9.5. - 10. 5. 2015 

http://www.sachy-klatovy.cz/


Termín: 9. - 10. května 2015 

Místo konání:  Kulturní dům Klatovy, Domažlická 767 Klatovy 3  

Řídící orgán:  KM ŠSČR, pověřená osoba Ing. Vladimír Hadraba, 

 e-mail : v.hadraba@volny.cz 

Pořadatel: Ing. Karel Nováček, e-mail: karel.novacek@quick.cz 

tel.: 737337955  

Ředitel:  Václav Kopecký  

Hl. rozhodčí: Ing. Petr Herejk – ústřední rozhodčí 

Prezence: Kulturní dům Klatovy, pátek 17.00 - 21.00 hod.,  

sobota 08.00 - 09.00 hod.  

Právo účasti: H8,D8 – hráči s platnou registrací v ŠSČR 
(k 7.5.2015) ročník narození  2007 a mladší, 

OPEN – otevřený turnaj pro mládež i dospělé  

Hrací tempo: 2 x 20 minut + 10 vteřin na tah, bez zápisu 

Systém:  Hraje se podle Pravidel šachu FIDE s upřesněním dle 
„Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový 

šach“  švýc. systémem na 9 kol. Losování bude 

prováděno programem Swiss-Manager, turnaj pro 

chlapce a dívky, každý mistrovský turnaj se hraje 

samostatně. Čekací doba 20 minut. Turnaj bude 

započten na rapid LOK. 

Pořadí:   1. Počet bodů, 2. Střední Buchholz, 3. Buchholz, 

4.Sonneborn-Berger, 5.Progres, 6.los 

Cenový fond:   První 3 hráči pořadí získají pohár, medaili, diplom. 
Ve všech turnajích (včetně OPEN) bude odměněno 

věcnou cenou prvních 10 hráčů. Každý hráč obdrží 

drobnou věcnou cenu + upomínkový předmět. 

Stravování: Restaurace Kulturního domu, celodenní stravování 

(dětská/dospělá porce): 170/210 Kč (snídaně 45/55 

Kč, oběd 70/85 Kč, večeře 55/70 Kč), možnost 

objednat i jednotlivou stravu. Požadavek na 

vegetariánskou nebo bezlepkovou stravu napište do 

přihlášky. V ceně stravy je pitný režim (čaj, šťáva). 

Vklad: 200,-Kč  pro včas přihlášené hráče, hráči z listiny 
talentů KM ŠSČR startují zdarma, 150,-Kč pro hráče 

v OPEN turnaji. 

Nabídka ubytování : 
 

Kód 
Ubytovací 

zařízení 

Vzdálenost 

od hr.sálu 
Popis ubytování Míst Kč/noc 

A Internát ISŠ 200 m 

2 lůž pokoje se SZ (sociálním 

zařízením) pro buňky 2+2, 

WIFI  

110 220 

B 
Beránek-

ubytovna 
500 m 

3 lůž. pokoje se SZ na patře 

pro nenáročné  
30 180 

C 
Beránek-

penzion 
500 m 2-3 lůž. pokoje se SZ  20 290 

D 
Penzion 

Hejtman 
200 m 

komfortní 2-3 lůž. pokoje  

se SZ nedaleko hracího sálu 
15 290 

E 
Penzion  

Na vršku 
1,3 km 

2-4 lůžkové pokoje se SZ  

v rod. domku 
20 290 

F 
Penzion 

Rozmarýn 
400 m 

komfortní 2-3 lůž. pokoje  

se SZ nedaleko hracího sálu 
20 290 

G 
Penzion 

Klatovský dvůr 
700 m 

pěkné, 1-4 lůžkové pokoje se 

SZ nedaleko hracího sálu 
20 290 

H Penzion Princ 300 m 
komfortní 2-4 lůž. pokoje  

se SZ nedaleko hracího sálu 
15 290 

I 
Penzion  

Na Úhlavě 
3 km 

nové, 2-4 lůž. pokoje se SZ  

v klidné části na okraji Klatov 
25 290 

J Penzion Nela 900 m 
pěkné 3-4 lůž. pokoje se SZ  

v rod. domku 
10 290 

 

Přihlášky do turnaje, objednávky ubytování a stravování :  
 
 

- do 15.4.2015 e-mailem na vasek.jonas@seznam.cz a v kopii na 

karel.novacek@quick.cz 

- formulář přihlášky najdete na webu www.sachy-klatovy.cz 

- za přihlášky po termínu se účtuje přirážka ve výši 100Kč/hráče  

- storno za odhlášenou osobu do 6.5. činí 100 Kč, po 6.5. 200 Kč 

- požadavky na ubytování budou vyřizovány v pořadí podle data 

přihlášení a zaplacení 

- v některých ubytovacích zařízeních je možné za přípatek samostatné 

ubytování (info podá pořadatel) 

- Každý hráč/ka musí mít po celou dobu konání MČR zodpovědný 

doprovod starší 18 let, který za své hráče plně zodpovídá. 

- platby provádějte na účet ředitele turnaje: č. 2100171201/2010 

(VS=RRRRMMDD, kde RRRR=rok narození, MM=měsíc a DD=den) 
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