MISTROVSTVÍ ČECH MLÁDEŽE
do 16 let

Harrachov FIDE OPEN
Harrachov NÁRODNÍ OPEN

Harrachov 22.10. - 29.10.2022

Pořadatel:
Řídící orgán:
Termín konání:
Místo konání:
Ředitel turnaje:
Organizace:
Hlavní rozhodčí:
Kategorie:

Cenový fond:

Systém:

Hrací tempo:
Právo účasti:

Šachová škola pat a mat, z.s., Zahradní 275, 277 35 Mšeno, IČ: 26558319
Komise mládeže Šachového svazu České republiky
22. až 29.10.2022.
Pro zájemce bude zajištěn nocleh již od pátku 21.10.
Hotel Fit Fun Harrachov www.hotelfitfun.cz
Parkhotel Harrachov www.park-hotel.cz
Jan Štich, janstich98@seznam.cz
Roman Burda, roman.burda@centrum.cz
Jaroslav Šmíd/ FA
Mistrovství Čech mládeže 2022:
H12, D12: chlapci, resp. děvčata, do 12 let, nar. v r. 2011 a mladší
H14, D14: chlapci, resp. děvčata, do 14 let, nar. v r. 2009 a mladší
H16, D16: chlapci, resp. děvčata, do 16 let, nar. v r. 2007 a mladší
FIDE OPEN: Otevřený turnaj pro hráče s ELO FIDE min. 1850
Národní OPEN: Otevřený turnaj pro hráče do ELO 1850, účast možná
neregistrovaným hráčům.
HD12-16 medaile a poháry pro 1. - 3. v kategoriích,
10 x věcná cena v každém turnaji
FIDE OPEN 5.000Kč, 3.000Kč, 2.000Kč, věcné ceny do 5 místa
Národní OPEN 3.000Kč, 2.000Kč, 1.000 Kč, věcné ceny do 5 místa + ceny
za žákovské kategorie
Každá kategorie hraje samostatný turnaj na 9 kol švýcarským systémem.
Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. Při shodném
počtu bodů rozhoduje o pořadí 1. vzájemné partie mezi hráči, o které se
jedná (dle systému FIDE), 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, 3.
Buchholz, 4. Sonneborn-Bergerův systém, 5. vícekrát černé, 6. los.
90 minut + 30 sekund na tah pro každého hráče
V turnajích HD12, HD14, HD16 mohou startovat chlapci i dívky aktivně
registrovaní v ŠSČR, kteří splňují některou z těchto dalších podmínek:
a) přímo postupující – na základě umístění na Mistrovství Čech 2021 v
šachu či na Mistrovství České republiky 2022 v šachu - viz web ŠSČR
b) přeborníci krajů (JČ, ZČ, KV, ÚL, Li, HK, PU, StČ a Praha)
c) další postupující z výše uvedených krajských přeborů – počet
postupujících z jednotlivých krajů v každé kategorii je dán počtem
registrovaných hráčů v dané kategorii k 30. 6. 2022 – viz web ŠSČR
d) v turnaji H12 mohou startovat též krajští přeborníci H10
e) hráči, kterým byla udělena divoká karta pořadatele nebo KM ŠSČR
Počet náhradníků za postupující z krajů je stanoven jako 200% z počtu
postupujících z KŠS v dané věkové kategorii.
V případě, že KM KŠS neobsadí své postupové místo do 6. 10. 2022,
rozhodne o jeho obsazení KM ŠSČR.
Nejpozději 30. 9. 2022 bude pořadatel informovat krajské předsedy KM o
neobsazených postupových místech.
Ve vyšší věkové kategorii může startovat hráč s přímým postupem na MČR.
Mistrovství Čech dívek: kat. D12, D14 a D16 jsou otevřené pro všechny
registrované dívky z krajů (JČ, ZČ, KV, ÚL, Li, HK, PU, StČ a Praha). Dívky
hrají společný turnaj příslušné věkové kategorie s chlapci, ve výsledcích
budou vyhodnoceny zvlášť.

Podmínky účasti:

Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada veškerých
pobytových nákladů včetně vkladu. Totožnost hráčů mladších 15 let
je třeba prokázat hodnověrným způsobem. Včasná presence.
Souhlas s těmito propozicemi.

Časový plán:

Pá 21.10.
So 22.10.
Ne 23.10.
Po 24.10.
Út 25.10.
St 26.10.
Čt 27.10.
Pá 28.10.
So 29.10.

Postupy:
Vklad:

od 17:00
od 09:00
13:30
od 14:00
od 09:00
od 16:00
od 09:00
od 14:30
od 09.00
od 15:00
od 09:00
od 15:00
od 9:00
od 14:30
od 9:00
od 16:00
od 9:00
od 14:00

do 21:30
do 12:00

do 17:30

do 17:30

prezence
prezence
slavnostní zahájení
1. kolo
2. kolo
tematická přednáška
3. kolo
4. kolo
5. kolo
doprovodný program
6. kolo
turnaj v bleskovém šachu
7. kolo
doprovodný program
8. kolo
tematická přednáška
9. kolo
slavnostní zakončení, vyhlášení

Na MČR postoupí min. 8 hráčů z H12, 8 hráčů z H14 a 8 hráčů z H16.
Základní vklad ve všech turnajích činí 800Kč.
Přímo postupující a krajští přeborníci 550 Kč
Hráči z Listiny talentů ŠSČR v MČech vklad neplatí.
FIDE OPEN: ELO FIDE nad 2299...200 Kč, ELO FIDE
pod 1850... 1.600Kč. Hráči s FIDE ELO pod 1850 mohou být přijati
do FIDE OPENu výjimečně a jen se souhlasem pořadatele.
Hráči, kteří nemají platnou registraci ŠSČR na rok 2022 uhradí příplatek
300 Kč.
Všichni hráči ubytovaní prostřednictvím pořadatele získají slevu
na vkladu ve výši 200Kč.

Ubytování a stravování:
Pořadatel má zajištěno celkem 190 pokojů ve Fit Fun a Parkhotelu.
Pokoje jsou 2-5ti lůžkové, vždy se sociálním zařízením
a TV. Výběr ubytování je v pravomoci pořadatele. Pořadatel bude
respektovat ubytování skupin pohromadě.
Vícelůžkový pokoj s plnou penzí 750 / 850 (dítě r.2007 / ostatní)
Dvoulůžkový pokoj s PP
850 / 950
Jednolůžkový pokoj s PP
1.150

Ceny platí pro 7 a více nocí, kratší pobyty s příplatkem 20%.
Osoby 18+ uhradí v místě pobytový poplatek 30Kš/os./noc.
Ubytování bez obědů a večeří sleva 240Kč/osoba/den. Samostatné
jídlo ubytovaní v FF nebo Parkhotelu 180Kč, ostatní 250Kč.
Stravování je formou bohatého snídaňového bufetu a omezeného
bufetu při obědu a večeři (výběr min. ze dvou jídel).
S objednáním pobytu je možné doplatit i neomezený nápojový bufet
k hlavním jídlům (po dobu výdeje obědů a večeří) za velice
přátelskou částku 40Kč dítě/den a 80Kč dospělý/den.
Stravování probíhá v místě ubytování kromě obědů, které budou
vždy v hotelu FitFun.
Parkování:

Na vyhražených parkovištích Hotelu Fit Fun a Parkhotelu ubytovaní
v těchto hotelech zdarma, ostatní 100Kč/den.

Přihlášky:

Volnou formou potvrďte na email janstich98@seznam.cz
do 28.9. účast v mistrovských turnajích.
Přihlášky do OPEN turnajů a objednání ubytování zašlete do 10.10.
na stejný email a v kopii na email roman.burda@centrum.cz
Obratem obdržíte pokyny k platbě. Prosíme, aby přihlášky jedné
výpravy zasílal hromadně zodpovědný doprovod.
Přihlášky obdržené po termínu mohou být přijaty jen výjimečně, pouze
po zaplacení příplatku 200 Kč. Při odhlášení po 15.10. bude účtován
stornopoplatek ve výši dvou pobytových dní.

Ostatní:

Všechny výsledky budou zaslány na zápočet ELO ČR. Výsledky
mistrovských turnajů HD16, HD14, HD12 a FIDE OPENu budou
zaslány též na zápočet ELO FIDE.
Na webu ŠSČR budou průběžně aktualizovány výsledkové listiny, bulletin,
on-line přenos, fotografie, informace o doprovodném programu a další
aktuality z Mistrovství Čech mládeže. Přihlášky do openů budou potvrzeny
pouze do naplnění kapacity hracích sálů.
Pořadatel zajistí doprovodný program: bleskový turnaj, turnaj v českém
šachu, 2x tematické přednášky. Z nešachového programu plánujeme dle
počasí bobovou dráhu za zvýhodněnou cenu, exkurzi do sklárny a večerní
vystoupení šachové kapely Český slavoj.
Každý hráč mladší 18 let musí mít po celou dobu konání turnaje
zodpovědný doprovod. Doprovod není formální, ale za své hráče plně
zodpovídá. Po 22:00 je nutno dodržovat noční klid.
Pořadatel vyhrazuje právo změn těchto propozic po předchozím souhlasu
KM ŠSČR.

GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný
zástupce) dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na
FRL a LOK další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich
uchování a prezentací pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

Srdečně se těšíme na Vaši účast!
Jan Štich
ředitel turnaje

Roman Burda
organizační zajištění

