ŠACHOVÝ FESTIVAL
2015
23. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
MLÁDEŽE DO 16 LET
FIDE OPEN
NÁRODNÍ OPEN
PROPOZICE – ROZPIS

Kouty nad Desnou
7. - 14. 3. 2015

1. Pořadatel:
2. Řídící orgán:
3. Termín konání:
4. Místo konání:
5. Ředitel turnaje:

Šachový klub Světlá nad Sázavou o.s.
Komise mládeže Šachového svazu České republiky
7. až 14. března 2015
Hotel Dlouhé Stráně, 788 11 Kouty nad Desnou
www.hotelds.cz
Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz.,
tel.: 731 00 63 64,
E-mail: chess.svetla@seznam.cz
www.chess-svetla.cz
Ing. Petr Záruba, IA
IM David Kaňovský

6. Hlavní rozhodčí:
7. Hlavní trenér:
8. Kategorie:
Mistrovství ČR mládeže 2015:
H 10 : chlapci do 10 let, nar. v r. 2005 a mladší
H 12 : chlapci do 12 let, nar. v r. 2003 a mladší
H 14 : chlapci do 14 let, nar. v r. 2001 a mladší
H 16 : chlapci do 16 let, nar. v r. 1999 a mladší
D 10 : dívky do 10 let, nar. v r. 2005 a mladší
D 12 : dívky do 12 let, nar. v r. 2003 a mladší
D 14 : dívky do 14 let, nar. v r. 2001 a mladší
D 16 : dívky do 16 let, nar. v r. 1999 a mladší.
Kategorie H10, H12, H14 a H16 hraje 24 vybraných hráčů.
Kategorie D10, D12, D14 a D16 jsou OPEN.
V mistrovských kategoriích startují pouze šachisté s platnou registrací v ŠSČR.
FIDE OPEN: Otevřený turnaj pro hráče s ELO FIDE minimálně 1850.
NÁRODNÍ OPEN: Otevřený turnaj pro hráče od nejnižších tříd (včetně neregistrovaných
šachistů) až po hráče s ELO do 2000.
9. Cenový fond:
Pořadatel zajistí finanční a věcné ceny pro nejlepší hráče v každém turnaji.
1. místo ve FIDE OPENu = 5.000 Kč, dále 3.000 Kč, 2.000 Kč, 1.000 Kč, atd.
1. místo ve Národním OPENu = 3.000 Kč, 2.000 Kč, 1.000 Kč, atd.
V OPENech též ceny pro nejlepší hráče dle věkových kategorií mládeže,
pro nejlepší ženy a pro nejlepší seniory.
10. Systém:
Každá kategorie hraje samostatný turnaj švýcarským systémem na 9 kol.
Losování bude prováděno programem Swiss-Manager. Pokud bude méně
než 14 hráček, může KM ŠSČR turnaje spojit anebo použít systém každá s každou.
Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.
Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí střední Buchholz, Buchholz, počet výher,
Sonenborn-Bergerův systém a los.
11. Hrací tempo:
90 minut + 30 sekund na tah pro každého hráče.
12. Podmínky účasti:
Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada zálohové fakturace za pobytové náklady
a vklad.
U hráčů mladších 15 let je vedoucí výpravy povinen hodnověrným způsobem prokázat
totožnost hráče. Včasná presence. Souhlas s těmito propozicemi.
13. Časový plán:
Čt 5.3.
od 20:00
do 21:30
presence
Pá 6.3.
od 18:00
do 22:00
presence

So 7.3.

Ne 8.3.
Po 9.3.

Út 10.3.
St 11.3.

Čt 12.3.

Pá 13.3.
So 14.3.

14. Postupy:

15. Vklad:

16. Ubytování:

od 8:00
do 12:30
presence
od 13:30
slavnostní zahájení
od 14:00
do 18:30
1. kolo
od 19:00
společenský večer
od 9:00
do 13:30
2. kolo
od 19:30
do 21:00
tematická přednáška
od 9:00
do 13:30
3. kolo
od 14:30
do 17:30
simultánka
od 14:30
do 17:30
výlet Ruční papírna Velké Losiny
od 19:00
do 20:30
tematická přednáška
od 9:00
do 13:30
4. kolo
od 15:00
do 19:30
5. kolo
od 9:00
do 13:30
6. kolo
od 15:00
do 18:30
bleskový turnaj
od 19:30
do 21:00
tematická přednáška
od 9:00
do 13:30
7. kolo
od 14:00
do 17:30
výlet přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
od 16:00
do 17:30
tematická přednáška
od 18:30
do 21:30
simultánky
od 19:00
společenský večer
od 9:00
do 13:30
8. kolo
od 19:00
do 20:30
tematická přednáška
od 8:30
do 13:00
9. kolo
cca od 13:30
slavnostní zakončení
Další doprovodné akce budou zveřejňovány během turnaje.
První dva hráči v D16 a H16 postupují na MS a ME příslušné věkové
kategorie. První tři hráči v D10, D12, D14, H10, H12 a H14 postupují na MS,
ME a MEU příslušné věkové kategorie. Vítěz má právo výběru, které soutěže
se zúčastní. Pak si soutěž vybírá druhý v pořadí.
ŠSČR může nominovat na MS a ME další extra hráče.
ŠSČR a pořadatel můžou nominovat na Mistrovství EU mládeže 2015 další
extra hráče.
Hráči z Listiny talentů ŠSČR : 0 Kč (ve všech kategoriích).
Vklad v mistrovských kategoriích a v Národním OPENu : 650 Kč.
Vklad ve FIDE OPENu : 700 Kč.
Vklad hráčů s ELO FIDE nad 2299 ve FIDE OPENu : 0 Kč.
Ženy mají ve FIDE OPENu a v NÁRODNÍm OPENu 50% slevu.
Hráči, kteří nemají zaplacené registrační poplatky ŠSČR za rok 2015 uhradí
příplatek 200 Kč.
Hráči, kteří nesplňují ve FIDE OPENu ELO, mohou být se souhlasem
pořadatele přijati do FIDE OPENu, přičemž uhradí příplatek 700 Kč.
Ubytování je hotelové. Pokoje jsou 2-L, 3-L a rodinné dvoupokojové.
Počet lůžek na dvoupokojích: 2 + 2 či 2 + 3, ev. 2 + 4.
Pro zájemce bude zajištěno ubytování již od čtvrtka 5.3.
Pro zájemce bude zajištěno ubytování až do neděle 15.3.
Horní budova:
Cena ubytování včetně snídaně je 265 Kč za noc a lůžko.
Cena ubytování bez snídaně je 230 Kč za noc a lůžko.
Cena ubytování včetně snídaně je 245 Kč za noc a lůžko na pokoji bez WC.
Cena ubytování bez snídaně je 210 Kč za noc a lůžko na pokoji bez WC.

Dolní budova:
Cena ubytování včetně snídaně je 375 Kč za noc a lůžko na 3-L pokoji.
Cena ubytování bez snídaně je 340 Kč za noc a lůžko na 3-L pokoji.
Cena ubytování včetně snídaně je 405 Kč za noc a lůžko na 2-L pokoji.
Cena ubytování bez snídaně je 370 Kč za noc a lůžko na 2-L pokoji.
Cena ubytování včetně snídaně je 475 Kč za noc a lůžko v apartmánu.
Cena ubytování bez snídaně je 440 Kč za noc a lůžko v apartmánu.
Uvedené ceny platí při pobytu na 7 a více nocí.
17. Stravování:
Snídaně = 55 Kč, oběd = 90 Kč, večeře = 75 Kč, plná penze = 220 Kč.
Je možno objednávat si i jednotlivá jídla.
18. Občerstvení:
Občerstvení bude zajištěno po celý den v restauraci hotelu.
19. Doprava:
Autem odbočíte u vlakového nádraží ze silnice č. 44 a pojedete
cca 300 metrů do stráně k hotelu. Hotel má u silnice značení.
Vlakem dojedete až do stanice Kouty nad Desnou.
Hotel je cca 200 m pěšky od vlakového nádraží.
20. Přihlášky:
Řádně vyplněný tiskopis přihlášky hráče i doprovodu zašlete laskavě
nejpozději do 14. 2. 2015 na adresu ředitele turnaje. Obratem obdržíte podklady pro
úhradu pobytových nákladů a vkladu. Platbu uhraďte laskavě do 14. 2. 2015.
Doporučujeme, aby přihlášky jedné výpravy zasílal hromadně zodpovědný doprovod.
Přihlášky a platby odeslané po termínu mohou být přijaty pouze po zaplacení příplatku
200 Kč a se souhlasem ředitele turnaje.
Při odhlášení alespoň dva dny předem je storno poplatek 450 Kč.
Při odhlášení později se storno poplatek navýší o cenu stravy za 2 dny.
21. Různé:
Všechny výsledky budou zaslány na zápočet LOK ČR. Výsledky H16,
H14, H12, D16, D14 a FIDE OPENu budou zaslány též na zápočet ELO FIDE.
Pro přípravu a přátelské partie si laskavě přivezte vlastní šachový materiál.
Na webu pořadatele (www.chess-svetla.cz) naleznete seznam oprávněných účastníků
MČR, formulář E-mailové přihlášky a další informace.
Na webu pořadatele budou aktualizovány výsledkové listiny, bulletin, fotogalerie, on-line
přenosy z cca 120 šachovnic, informace o doprovodném programu a další aktuality.
V Koutech nad Desnou byl vybudován největší a nejmodernější skiareál na Moravě,
který v prosinci 2010 zahájil provoz (www.kouty.cz).
V roce 2011 byl v Hotelu Dlouhé Stráně zahájen provoz wellness centra, v roce 2012 je byl
v hotelu dán do provozu bowling.
V Hotelu Dlouhé Stráně se bude současně hrát Mistrovství ČR juniorů a dorostenců.
Pořadatel zajistí doprovodný program: společenský večer, výlety, simultánky s GM a IM,
bleskový turnaj, soutěže, tematické přednášky, apod.
Účastníci též mohou využít sjezdovek v okolí a vleků k lyžování.
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. hodině je nutno dodržovat noční klid.
Slavnostní zakončení bude ihned po dohrání posledních partií a zpracování výsledků.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic.
Tyto propozice nabývají účinnosti dnem 15. 1. 2015.
Srdečně se těšíme na Vaši účast!
Ing. Jiří Havlíček
předseda KM ŠSČR

Ing. Vladimír Hadraba
člen KM ŠSČR

Ing. Zdeněk Fiala
ředitel turnaje

