
 

 
Šachový klub Česká Třebová  

 

 
 

podává  
 

Přihlášku na pořadatele  
 

Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v rapid šachu na rok 2020 
 
 
Níže Vám zasílám přihlášku na pořadatelství mistrovství ČR juniorů a dorostenců v rapid 
šachu na rok 2020. Taktéž děkuji za potvrzení došlé přihlášky. 
 
Za pořadatele Ivo Prax, předseda šachového klubu 
E: ivoprax@gmail.com, tel.: 608 480 286 
 
V České Třebové dne 2. 3. 2020 
 
Přílohou je přiložena přihláška 
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Přihláška do konkurzu na  

 
Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v rapid šachu na rok 2020 

 
Pořadatel  
Šachový klub Česká Třebová 
 
Místo  
Vyšší dopravní akademie, Kulturní sál Na Skalce, Česká Třebová 
 
Termín  
19. - 20. 9. 2020 
 
Ředitel turnaje  
Ivo Prax 
 
Hlavní rozhodčí  
Kateřina Šimáčková - IA 
 
Pomocní rozhodčí  
Martin Šmajzr - FA 
David Kameník - I. třída 
 
Organizační kontakt 
Ivo Prax, ivoprax@gmail.com, tel.: 608 480 286 
 
Hrací místnost  
Kulturní sál na Skalce (vedeno pod VOŠ Vyšší dopravní akademie). Obrázek hracího sálu je 
uveden na konci přihlášky.  
Důležité: Hrací sál, ubytování a strava je v rámci jednoho areálu.  
 
Startovné 
Startovné je stanoveno na 200 Kč na hráče. Na dívku je poskytována 30% sleva.  
 
Ubytování 
Ubytování je zajištěno na trojlůžkových pokojích internátního typu (společné sociální 
zařízení). Na pokojích je wifi. Cena za jednu noc je 300 Kč. Ubytování je třeba objednat min. 
1 měsíc před konáním akce. Bude hrazeno přímo pořadateli. 
Dále je možné se ubytovat v hotelu Bravo (cena 1.200 Kč/noc a více). Jedná se o ubytování 
luxusnějšího typu. 
 
Strava 
Strava je zabezpečena ve školní jídelně v ceně 300 Kč za oběd, večeři a snídani (300 Kč je 
za všechny 3 jídla). Oběd i večeře se sestává z 1 jídla (možno zvolit i bezmasou variantu), 
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snídaně je formou bufetu. Stravování je třeba objednat min. 1 měsíc před konáním akce. 
Poskytovateli stravování bude strava hrazena přímo pořadateli. 
 
Systém hry 
Jeden turnaj švýcarským systém na 9 kol 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 s/tah na partii bez zápisu.  
 
Hodnocení 
Dle podmínek konkurzu 
 
Nástěnka a zveřejňování výsledků 
V sále/předsálí bude zajištěna nástěnka pro zveřejňování aktuálních výsledků včetně 
losování. Výsledky budou taktéž ihned po každém kole zveřejňovány na chess-results.com.  
Možnost zajištění online přenosu v závislosti na zapůjčení svazových online šachovnic. 
 
Ceny 

● Cenový fond ve výši 8.000,- Kč. 
● Finanční ceny pro nejlepší 3 hráče v pořadí kategorií (H20, D20, H18, D18, H16, 

D16). 
● První tři hráči v každé kategorii obdrží poháry, diplomy a medaile 
● Ceny pro nejlepší 3 družstva. 

 
Dotace:  
Plánujeme využít celou dotaci ŠSČR. Dotace bude přednostně využita na zajištění sálu, 
zajištění služeb rozhodčích a finančních cen.  
 
Dodržení podmínek:  
Dodržíme všechny podmínky konkurzu (systém a tempo hry, rozhodčí, přijetí všech 
oprávněných, zveřejnění výsledků…). 
 
Reference 

● Skvělá dopravní dostupnost - Česká Třebová je uprostřed republiky - přímé vlakové 
spojení z Prahy za 90 minut, z Brna za 65 minut, z Ostravy za 120 minut. 

● Pomoc sousedského oddílu ŠK Ústí nad Orlicí (kolektiv kolem Martina Šmajzra - 
mnohaleté zkušenosti s pořádáním rapid turnajů dětí i dospělých) 

● Aktivní zájem o povzbuzení šachového dění v regionu - bude poskytnuto pěkné PR - 
šachový web Česká Třebová, noviny (náklad několik tisíc výtisků), reportáž 
regionální televize.  

 
Za šachový oddíl Česká Třebová 
 

Ivo Prax, předseda oddíl 



 

 
Obrazové přílohy: 
 

 
Obrázek hracího sálu 
 
 

 
Obrázek pokojů 


