
 

 

 

 

 

 

Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek 
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Vyškov, 21. - 22. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termín:  21.-22. září 2019 

Zahájení:  Sobota 21. 9. 2019 v 09:30 hod.     

Pořadatel:  Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek z pověření KM ŠSČR 

Místo konání:  Společenský klub, areál kasáren Dědice, Vyškov 

Ředitel:  Bc. Karel Hruška 

Kontakt:   Radka Slepánková,  

   email: radka.slepankova@seznam.cz,  tel.: 730 900 559 

Hlavní rozhodčí: Mgr. Miroslav Hurta – Fide Arbiter 

Rozhodčí:  Radka Slepánková a Stanislav Vémola – rozhodčí II. tř. 

Právo účasti:  Otevřený turnaj pro hráče a hráčky narozené v roce 1999 a mladší 

s platnou registrací v ŠSČR. 

Kategorie:  H20, D20 (roč. 1999 a ml.), H18, D18 (roč. 2001 a ml.), H16, D16  

(roč. 2003 a ml.) 

Družstva:   4členná družstva hráčů registrovaných v jednom oddíle. Složení 

družstva kapitáni předloží při prezenci.  

Systém:  Hraje se jeden turnaj švýcarským systémem dle pravidel FIDE pro rapid 

šach se zápočtem na FIDE rapid ELO a rapid LOK, součet výsledků 

jednotlivců je započítáván do soutěže čtyřčlenných klubových družstev. 
 

Hrací tempo:   2 x 20 min. + 5 sec. na tah na partii bez zápisu. Čekací doba 20 min. 

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

 Bucholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem, 

Bucholz, hodnocení podle systému Sonneborn-Berger, víckrát černé, 

los. 

Vklad: Hoši 200,- Kč, dívky 100,- Kč. 

Hrací materiál:  Šachový materiál zajistí pořadatel. 

Ceny:        Cenový fond ve výši 7 500,- Kč     

       - finanční pro nejlepší 3 hráče v pořadí  

                               kategorií (H20, D20, H18, D18, H16, D16). 

                           - první tři v každé kategorii obdrží poháry, diplomy a medaile 

                             - ceny pro nejlepší 3 družstva. 
 

Stravování: Obědy a občerstvení zajištěny v restauraci U krále Jana 

Lucemburského, která se nachází vedle hrací místnosti.  

Cena obědů 120,- Kč. Možnost výběru ze dvou druhů jídel předem 

s přihláškou. Jídelníček je k dispozici na stránkách Šachy Vyškov.  
 

  Obědy je třeba uhradit spolu se startovným na účet Sportovního klubu 

Vyškov – viz informace platby. 

Ubytování:  
Hotel Dukla – cena za ubytování s polopenzí (snídaně a večeře) je  

480,- Kč za osobu a noc (převážně dvojlůžkové a třílůžkové pokoje 

hotelového typu – 80 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 640,- Kč za osobu a noc, nebo za osobu/dvě noci 1 000,- Kč 

se snídaní. Parkování u hotelu a Wi-Fi připojení je samozřejmostí, 

rezervováno 20 míst. Zde pořadatel nezajišťuje pro účastníky turnaje 

večeře. Možnost výběru jídla z restauračního menu. 

   Ubytování (případně spolu s polopenzí) bude hrazeno účastníky 

   hotově na recepci hotelu.  

 

 

mailto:radka.slepankova@seznam.cz
http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-junioru-v-rapid-sachu-2019.html
http://www.hotel-vyskov.cz/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_content=premise_card_web&utm_term=Hotel Dukla ve vyškově&utm_campaign=firmy.cz-678092
http://www.hotelatrium.eu/cs/cz-hotel/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=hotely ve Vyškově&utm_campaign=firmy.cz-13093822
https://www.hotelatrium.eu/restaurace


Přihlášky:       Účastníci mistrovství, kteří požadují ubytování a obědy, zašlou svůj 

požadavek spolu s přihláškou emailem na kontaktní osobu nejpozději 

do 26. 8. 2019. Použijte přiložený formulář. Ostatní účastníci, kteří 

nepožadují zajištění ubytování a obědů od pořadatele, zašlou přihlášku 

do 9. 9. 2019. Seznam přihlášených a další informace budou průběžně 

aktualizovány na stránkách SK Vyškov. Požadavky na ubytování budou 

vyřizovány v pořadí podle data přijetí. 

Platby:         Platbu za startovné a obědy uhraďte prosím převodem na účet číslo 

   1453324002/5500, do 9. 9. 2019. Jako variabilní symbol uveďte 

    datum narození hráče ve tvaru RRRRMMDD (rok, měsíc, den).  

   Ubytování (případně spolu s polopenzí) bude hrazeno účastníky  

   mistrovství hotově na recepci hotelů.  

Ostatní: Pro rozbory partií budou zajištěny samostatné prostory. Startovní 

listina, průběžné výsledky a nasazení dalšího kola budou zveřejněny 

po celou dobu turnaje v hrací místnosti a také na Chess-Results.com. 

Pro parkování slouží bezplatné parkoviště, které se nachází před 

areálem kasáren. Vstup do hrací místnosti je hlavním vchodem 

do kasáren. 

 
 

Č a s o v ý   p l á n   m i s t r o v s t v í 
 

pátek  20. 9. 2019 
14:00 – 21:00 ubytování 

18:00 – 20:00 večeře v místní restauraci

 

sobota 21. 9. 2019                                                                               
07:00 – 08:00 snídaně 

08:30 – 09:15       prezence ve   

Společenském klubu kasáren Dědice 
09:30 zahájení turnaje 

09:45 – 10:45       1. kolo  
10:50 – 11:50       2. kolo  
11:30 – 13:15       oběd  
13:15 – 14:15       3. kolo  
14:20 – 15:20       4. kolo  
15:25 – 16:25       5. kolo  
16:30 – 17:30       6. kolo  

 

neděle 22. 9. 2019 
07:15 – 08:15      snídaně 

09:00 – 10:00      7. kolo  

10:05 – 11:05      8. kolo  

11:10 – 12:10      9. kolo  

11:30 – 13:00      oběd 

13:00  vyhlášení výsledků, 

 zakončení 

 

 
 

18:00 – 20:00      večeře   

 

 

Ing. Zdeněk Fiala                                Bc. Karel Hruška       Mgr. Luboš Kadlec 

předseda KM ŠSČR                    předseda SK Vyškov z.s.                    ředitel MKS Vyškov                          

 

 

 

 

 

 

 

http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-junioru-a-dorostencu-v-rapid/mcr-2018-28-29-zari.html

