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pořádá z pověření ŠSČR 

 

MMiissttrroovvssttvvíí  ČČRR  mmllááddeežžee  vv  rraappiidd  ššaacchhuu  22002222  
 

Za podpory hotelu Fit Fun a KÚ Liberec 
 

                                                        

HHAARRRRAACCHHOOVV  ––  hhootteell  FFiitt  FFuunn    wwwwww..hhootteellffiittffuunn..cczz   

 

Termín: 10. - 11. září 2022 

Pořadatel:     Šachový klub Most z. s.  K. J. Erbena 220/7, 434 01 Most ve spolupráci –  

                            Šachová škola pat a mat, z.s., Zahradní 275, 277 35 Mšeno 

                            Společně pro Blažim z. s., Blažim 124, 440 01 Blažim 

 

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

 

Ředitel: Miroslav Körschner, K. J. Erbena 220/7, 434 01 Most,  korschner@seznam.cz  

 tel. 739 237 029 

                            Organizace turnaje: Roman Burda, tel. 608 965 932, roman.burda@centrum.cz  

 

Řídící orgán: Komise mládeže Šachového svazu České republiky. 

  

Rozhodčí: Hlavní: Šmíd Jaroslav (F), Rozhodčí:  Jakub Burda (R2), Richard Sliva(R1),             

                            Michal Sliva (R2), Jakub Šulc (R2), Jan Štich (R2) 

                              

Právo účasti:     Chlapci a dívky splňující kritéria postupu: 

 

                            H14 a D14 ročník narození 2008 a mladší 

                            H12 a D12 ročník narození 2010 a mladší 

                            H10 a D10 ročník narození 2012 a mladší 

                            OPEN – otevřený turnaj pro mládež a dospělé 

 

Systém: Švýcarským systémem na 9 kol dle pravidel FIDE, soutěžního řádu ŠSČR. Losování 

bude prováděno programem Swiss-Manager. Čekací doba 15 minut.  

                        

Hrací tempo: 2 x 20 minut na partii + 5s/tah bez zápisu. Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid 

šachu. 
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Kritéria pořadí: 1) Vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE) 

                             2) Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem 

                             3) Buchholz 

                 4) Sonneborn - Berger 

                 5) Vícekrát černé 

                 6) Los                                                              

                               

Hrací materiál: Šachový materiál zajistí pořadatel. 1 – 4. šachovnice v každé kategorii On-line 

Cenový fond: První tři v pořadí v každé kategorii získají, pohár, medaili a diplom. V Open turnaji bude    

                            odměněno věcnou cenou prvních pět hráčů. 

 

Vklad: 300,- Kč / hráč, po termínu + 350,- Kč, zdarma pro hráče z listiny talentů KM ŠSČR. 

 300,- Kč pro hráče doprovodného turnaje. 

  

Ubytování: Ubytování a stravování v hotelu Fit Fun. Ubytování: 1 až 5. lůžkové pokoje s vlastním 

sociálním zařízením + TV a WiFi. Pro vzdálené účastníky zajistíme ubytování od pátku 

9. 9. 2022. 

                            Ubytování s plnou penzí (počítána od sobotní večeře po nedělní oběd), pro ubytované 

od pátku platí dvě celé penze – počínaje večeří v pátek. 

                            Cena je uvedena vždy v Kč za osobu/noc/plná penze 

                            1 -  lůžkový pokoj                            1. 150,- (omezený počet) 

                            2 -  lůžkový pokoj                                850,- hráč-účastník 

                                                                                         950,- doprovázející osoba 

                            3,4,5 -  lůžkový pokoj                          750,- hráč-účastník 

                                                                                         850,- doprovázející osoba 

                            Účastníci, kteří nebudou požadovat večeři v pátek 9. 9. 2022 bude odečteno 120 Kč. 

                            Účastníci, kteří přijedou v sobotu 10. 9. 2022 a budou požadovat oběd, doplatí 180 Kč, 

doprovod 250 Kč. Parkovné u hotelu zdarma. 

                            Snídaně, obědy a večeře budou formou bufetu. Obědy a večeře výběr ze tří jídel. 

K hlavním jídlům bude zajištěna nápojová samoobsluha za příplatek 40 Kč/penze/dítě,  

                            70 Kč/penze/doprovod (4 druhy nealko, káva, pivo 10°). 

                            Osoby 18+ hradí navíc ubytovací poplatek 30 Kč/noc (bude vybírán v recepci hotelu). 

                            Občerstvení bude po celou dobu turnaje zajištěn v hotelu. 

                             

Přihlášky: Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 26. 8. 2022 na adresu ředitele turnaje: 

korschner@seznam.cz a v kopii sliva.richard24@gmail.com a roman.burda@centrum.cz  

                            Na základě Vaší přihlášky Vám bude vystavena zálohová faktura, kterou je nutno zaplatit 

nejpozději do 3. 9. 2022. 

                            Při odhlášení alespoň dva dny předem je storno poplatek 300 Kč za osobu. 

                            Zasláním přihlášky dává účastník souhlas se zpracováním osobních údajů a 

zveřejňováním fotografií pro potřebu prezentace pořadatele. 

 

Hrací místnost: V přilehlých salónkách hotelu. K dispozici samostatná místnost pro analýzu partií. 

Každý hráč bude mít dostatek prostoru u šachovnice pro svou hru. Po celou dobu turnaje 

bude startovní listina, průběžné výsledky a nasazení dalšího kola na nástěnce a také na 

internetu. 

 

Doprava: Do Harrachova je ideální dostupnost veřejnými hromadnými prostředky (vlak, autobus) 

ze všech směrů z Čech i Moravy. Dostupné je spojení i autem. 

  

Různé:                Každý hráč/ka musí mít doprovod staršího 18 let. Vedoucí výpravy za své hráče plně 

zodpovídá po celou dobu konání turnaje. 

 Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic. Tato změna však může být provedena 

pouze se souhlasem KM ŠSČR. 
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Časový plán MČR v rapid šachu HD10 – HD14 a pro doprovodný turnaj OPEN 
 

Pátek 9. 9. 2022 

 

16:00 – 20:00 prezence, ubytování (večeře do 21:00 hodin) 

 

Sobota 10. 9. 2022 

 

08:00 – 09:00      prezence 

09:15 – 09:30      slavnostní zahájení 

 

09:30 – 10:20      1. kolo 

10:30 – 11:20      2. kolo 

11:30 – 12:20      3. kolo 

  

12.10 – 13:30       oběd 

 

13:30 – 14:20      4. kolo  

14:30 – 15:20 5. kolo 

15:30 – 16:20      6. kolo 

 

17:00 – 19:00      večeře 

 

19:00 – 21:00      volná zábava (možnost využití hotelového bazénu, fitcentra…) 

 

 

 

 

 

Neděle 11. 9. 2022 

 

07:30 – 09:00      snídaně 

 

09:00 – 09:50      7. kolo 

10:00 – 10:50      8. kolo  

11:00 – 11:50      9. kolo 

 

11:50 – 13:30      oběd 

 

13:50                   slavnostní zakončení 

 

 

 

Doprovodný program:  

Možnost pěší výlet na Mumlavský vodopád. Zdarma pro ubytované regulované využívání hotelového 

bazénu a fitka 

Bowling v hotelu za poplatek. 

 

 

Srdečně se těšíme na Vaší  účast! 

 


