
 

 

 

 

 

 

Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek 
 

 

pořádá 

 

 

pod záštitou velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov, 

 za podpory Města Vyškova 

a ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Vyškov 
 
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

V ŠACHU DĚTÍ DO 8 LET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyškov, 28. - 29. 3. 2020 



PRAVIDLA SOUTĚŽE 
Termín: 28. - 29. března 2020 

Zahájení: Sobota 28. 3. 2020 v 9:30 hod.     

Pořadatel: Sportovní klub Vyškov  

Místo konání: Společenský klub, areál kasáren Dědice, Vyškov 

Ředitel turnaje: Bc. Karel Hruška 

Kontakt: Radka Slepánková, mcr2020@centrum.cz, tel. 702 053 839 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Miroslav Hurta - Fide Arbiter 

Rozhodčí: Jan Kotisa, Stanislav Vémola, Radka Slepánková – rozhodčí II. tř. 

Právo účasti: Děti narozené v roce 2012 a mladší, účast zahraničních účastníků není 
povolena. Podmínkou účasti je aktivní registrace v ŠSČR v den zahájení 
turnaje. 

Systém hry:  Švýcarský na 9 kol, 2x20 minut + 10 vteřin na tah, bez zápisu s uplatněním 
dodatku ŠSČR pro rapid šach. Turnaj bude započítán na LOK ČR v rapid 
šachu. Hrají se dva samostatné turnaje (turnaj H8 a turnaj D8), které 
mohou být sloučeny v případě malého počtu dívek (méně jak 14). 

Kritéria pořadí: a) počet bodů, b) vzájemné partie (dle systému FIDE), c) Buchholz -1 
(Buchholz bez nejslabšího výsledku), d) Buchholz, e) S-B, f) vícekrát černé, 
g) los 

Vklad: 150,- Kč, hráči z listiny talentů KM ŠSČR a hráči SK Vyškov startovné 
neplatí. 

Hrací materiál: Šachový materiál zajistí pořadatel. 

Ceny: - první tři v celkovém pořadí obdrží pohár, diplom a medaili /dívky i hoši/  
 - prvních šest v celkovém pořadí  získá věcné ceny /dívky i hoši/ 
 - tombola o ceny 

Stravování:  Pořadatelé zajistí možnost celodenního stravování v jídelně kasáren 
Dědice v ceně 350,- Kč za osobu/den (75,- Kč snídaně, 165,- Kč oběd, 110,- 
Kč večeře). Je možné objednat i jednotlivá jídla. Na požádání je možno 
zajistit bezlepkovou stravu.  

 Po dobu konání turnaje bude otevřena restaurace U krále Jana 

Lucemburského vedle hrací místnosti (drobné občerstvení a nápoje). 

Ubytování: Internáty v areálu kasáren Dědice (třílůžkové pokoje se sociálním 
zařízením společné pro 2 pokoje) Cena za ubytování je 110,- Kč, pro osoby 
starší 12 -ti let 220,- Kč. Ubytování pouze pro občany ČR. Kapacita 270 
míst. Veřejné parkoviště s dostatečnou kapacitou před areálem kasáren 
Dědice. 

Hotel Dukla – cena za ubytování s polopenzí (snídaně a večeře) je  
500,- Kč za osobu a noc (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje hotelového typu 
– 50 míst), WC, sprcha a Wi-Fi připojení přímo na pokoji. Parkování před 



hotelem zdarma. Vzdálenost od hrací místnosti 2 km. Možnost využít 
MHD Vyškov. 

Hotel Atrium ubytování luxusnějšího typu. Cena za ubytování se snídaní je 
700,- Kč za osobu a noc. Parkování u hotelu a Wi-Fi připojení zdarma, 
rezervováno 20 míst. Vzdálenost od hrací místnosti 4 km. 

 Penzion U Massima nabízí ubytování v nově vybudovaných dvoulůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, možnost 2 pokojů. Cena  
za ubytování bez snídaně je 1000,- za dvoulůžkový pokoj (500,- Kč  
za osobu), v případě 2 nocí je cena 860,- Kč za noc a pokoj (430,- Kč 
za osobu). Cena za jednolůžkový pokoj je 850,- Kč. Parkování u penzionu a 
Wi-Fi připojení zdarma. Vzdálenost od hrací místnosti pouze 0,5 km. 

Přihlášky: Účastníci mistrovství, kteří požadují ubytování, zašlou svůj požadavek 
spolu s přihláškou na email mcr2020@centrum.cz nejpozději do 9. 3. 
2020. 
Po tomto termínu ubytování pořadatel nezajišťuje. Ostatní účastníci, kteří 
nepožadují zajištění ubytování od pořadatele, zašlou přihlášku spolu  
s požadavkem na stravování do 16. 3. 2020. Seznam přihlášených a další 
informace budou průběžně aktualizovány na stránkách pořadatele. 
Požadavky na ubytování budou vyřizovány v pořadí podle data přijetí. 

Platby:  Platbu za startovné, stravování a ubytování uhraďte převodem na účet 
číslo 1453324002/5500, do 16. 3. 2020. Jako variabilní symbol uveďte č. 
LOK hráče, v případně hromadné přihlášky za klub uveďte jeho kód 
přidělený ŠSČR.  

Storno poplatky: Přihlášky zrušené do 24. 3. 2020 - vrácení 100% z částky za ubytování  
a stravování, vrácení startovného v plné výši 

 Přihlášky zrušené 25. 3. 2020 (a později) - vrácení 50% z částky za 
ubytování a stravování, vrácení startovného v plné výši 

Doprovodný program: 
Pro účastníky turnaje bude pořadatelem v pátek 27. 3. 2020 v době od 15:45 hod. do 17:00 
hod. zajištěna společná návštěva vyškovského ZOO parku (bližší informace a pokyny budou 
uvedeny na stránkách pořadatele). Případnou účast je nutné potvrdit na přihlášce.  
Pro účastníky mistrovství bude během celé soboty připraven zábavný dětský koutek 
v prostorech přilehlých k hrací místnosti. 

Různé: 
Účastí na akci uděluje účastník souhlas s pořízením a zveřejněním audiovizuálního záznamu  
a fotodokumentace své osoby, a to za účelem prezentace činnosti pořadatele a ŠSČR. Každý 
hráč (hráčka) musí mít doprovod (osobu starší 18 let). Vedoucí výpravy za své hráče plně 
zodpovídá po celou dobu konání turnaje. 
Po dobu průběhu jednotlivých kol budou mít přístup do hrací místnosti pouze hráči, 
rozhodčí a pořadatelé. 

 
 



Č a s o v ý   p l á n   m i s t r o v s t v í 
 
Pátek 27. 3. 2020 
Od 14:00 ubytování 
15:45 – 17:00 návštěva ZOO parku 
18:00 – 21:00 prezence ve Společenském klubu kasáren Dědice 
 
Sobota 28. 3. 2020 
07:00 – 08:30 snídaně 
08:00 – 09:00 prezence ve Společenském klubu kasáren Dědice 
09:30 zahájení turnaje 
09:45 – 10:45 1. kolo HD8 
10:55 – 11:55 2. kolo HD8 
12:05 – 13:05 3. kolo HD8 
12:30 – 14:00 oběd 
14:30 – 15:30  4. kolo HD8 
15:40 – 16:40 5. kolo HD8 
16:50 – 17:50  6. kolo HD8 
17:30 – 19:00  večeře 
 
Neděle 29. 3. 2020 
07:00 – 08:30  snídaně 
09:00 – 10:00 7. kolo HD8 
10:10 – 11:10 8. kolo HD8 
11:20 – 12:20 9. kolo HD8 
12:00 – 13:15  oběd 
13:15 – 13:30  tombola o ceny 
13:30  vyhlášení výsledků, zakončení 
   
 
 

 Ing. Zdeněk Fiala  Bc. Karel Hruška 
 předseda KM ŠSČR předseda SK Vyškov, z. s.  
 
 
 

 
 
 

 


