ŠACHOVÝ FESTIVAL
2014
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
JUNIORŮ A DOROSTENCŮ
2014

Kouty nad Desnou
7. - 15. 3. 2014

1. Pořadatel:

Šachový klub Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou,
www.chess-svetla.cz
2. Řídicí orgán:
STK ŠSČR
3. Termín konání: 7. až 15. března 2014
4. Místo konání:
Hotel Dlouhé Stráně, 788 11 Kouty nad Desnou 72,
www.hotelds.cz
5. Ředitel turnaje: Ing. Zdeněk Fiala, Pěšinky 1125, 582 91 Světlá n.Sáz.,
tel.: 731 00 63 64,
E-mail: chess.svetla@seznam.cz
6. Hlavní rozhodčí: Ing. Petr Záruba, mezinárodní rozhodčí
7. Kategorie:
Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2014:
H18 : ročník 1996 a mladší
H20 : ročník 1994 a mladší
8. Právo účasti:
Dle 4.1.1. rozpisu soutěže přímo postupují: nejlepší hráč z předchozího finále MČR 2013
H18 ročník 1996 a mladší + nejlepší hráč z MČR 2013 H16.
Dle 4.2.1. rozpisu soutěže přímo postupují: nejlepší hráč z předchozího finále MČR 2013
H20 ročník 1994 a mladší + nejlepší hráč z MČR 2013 H18 ročník 1995 a mladší.
Dle 4.1.2. rozpisu soutěže jeden hráč H18 s divokou kartou STK ŠSČR.
Dle 4.2.2. rozpisu soutěže jeden hráč H20 s divokou kartou STK ŠSČR.
Dle 4.1.3. rozpisu soutěže první tři hráči kategorie H18 z polofinále MČR 2013.
Dle 4.2.3. rozpisu soutěže první tři hráči kategorie H20 z polofinále MČR 2013.
Dle 4.3.1. rozpisu soutěže rozhodne o náhradnících za postupující STK ŠSČR.
Jmenný seznam oprávněných účastníku je uveřejněn na stránkách ŠSČR:
www.chess.cz/www/souteze/mcr-junior.html
9. Systém:
Kategorie hrají společný turnaj každý s každým na 11 kol.
Každá kategorie se vyhodnocuje zvlášť.
Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR.
Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí Sonenborn-Bergerův systém, vzájemné
partie, výsledek proti vítězi, dále proti druhému, třetímu atd., los.
10. Hrací tempo:
90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce partie s přidáváním 30 sekund
za každý provedený tah od začátku partie pro každého hráče.
11. Tituly:
Vítěz turnaje získá titul Mistr České republiky v kategorii H20 2014.
Nejlépe umístěný hráč narozený v roce 1996 a mladší získá titul Mistr České republiky v
kategorii H18 2014.
12. Postupy:
Postupy z MČR na MS a ME se stanoví podle článku 4.4.3. SŘ.
Do MČR H18 a H20 2015 postupuje:
- nejlepší hráč z finále MČR 2014 H18 ročník 1997 a mladší.
- nejlepší hráč z finále MČR 2014 H18 ročník 1996 a mladší.
- nejlepší hráč z finále MČR 2014 H20 ročník 1995 a mladší.
Do polofinále MČR H18 a H20 2014/2015 postupují všichni účastníci MČR
H18 a H20 2014 mimo ročníku 1994.
13. Cenový fond:
25.000 Kč
Mistr ČR v kategorii H20 obdrží 2.000 Kč + finanční cenu za celkové umístění.
Mistr ČR v kategorii H18 obdrží 2.000 Kč + finanční cenu za celkové umístění.

Finanční ceny za celkové umístění:
1. místo = 6.000 Kč
2. místo = 5.000 Kč
3. místo = 4.000 Kč
4. místo = 3.000 Kč
5. místo = 2.000 Kč
6. místo = 1.000 Kč
Finanční ceny se nedělí.
Vítěz převezme putovní pohár pro Mistra České republiky.
14. Ubytování:
Pořadatel zajistí a uhradí hráčům MČR juniorů a dorostenců 2014
ubytování po celou dobu turnaje (t.j. od 7.3. do 15.3.).
Ubytování bude zajištěno v kvalitních dvoulůžkových pokojích.
Pro zájemce zajistí pořadatel pobyt již od 6. března.
Pro doprovod hráčů zajistí pořadatel ubytování dle jejich objednávky.
15. Stravování:
Pořadatel zajistí hráčům MČR juniorů a dorostenců 2014 stravování dle
zaslané přihlášky. Je možno objednávat si i jednotlivá jídla.
Snídaně = 55 Kč, oběd = 90 Kč, večeře = 75 Kč, plná penze = 220 Kč.
16. Přihlášky:
Řádně vyplněný tiskopis přihlášky zašlete laskavě nejpozději
do 9.2.2014 E-mailem na adresu ředitele turnaje.
Po termínu přihlášek osloví pořadatel náhradníky dle pořadí, stanoveném STK.
18. Podmínky účasti: Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a včasná úhrada nákladů.
Včasná prezence a souhlas s těmito propozicemi.
Každý hráč musí být registrován v ŠSČR podle platného RPŘ ŠSČR.
Povinností všech hráčů je účast na zahájení a slavnostním zakončení.
19. Časový plán:
Čt 6.3.
od 20:00
do 21:30
prezence
Pá 7.3.
od 10:00
do 12:00
prezence
od 13:00
slavnostní zahájení
od 14:00
do 19:00
1. kolo
So 8.3.
od 14:00
do 19:00
2. kolo
Ne 9.3.
od 14:00
do 19:00
3. kolo
Po 10.3.
od 9:00
do 14:00
4. kolo
od 15:00
do 20:00
5. kolo
Út 11.3.
od 9:00
do 14:00
6. kolo
St 12.3.
od 9:00
do 14:00
7. kolo
od 15:00
do 18:30
bleskový turnaj
Čt 13.3.
od 9:00
do 14:00
8. kolo
od 15:00
do 20:00
9. kolo
Pá 14.3.
od 9:00
do 14:00
10. kolo
So 15.3.
od 8:30
do 14:00
11. kolo
cca od 13:30
slavnostní zakončení
20. Doprava:
Autem odbočíte u vlakového nádraží ze silnice č. 44 a pojedete
cca 300m 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.

21. Různé:
Turnaj bude započítán na ELO FIDE a LOK ČR.
Každý hráč bude průběžně dostávat bulletin své kategorie.
Seznam oprávněných účastníků MČR, E-mailovou přihlášku a další informace najdete na
webu pořadatele (www.chess-svetla.cz) a webu ŠSČR (www.chess.cz).
Na webu pořadatele i ŠSČR budou průběžně aktualizovány výsledky, bulletin, on-line
přenosy všech šachovnic, fotografie, info o doprovodném programu, zprávy a další
aktuality z Mistrovství ČR juniorů a dorostenců.
Pořadatel zajistí doprovodný program: společenský večer, výlety, bleskový turnaj, apod.
V Koutech nad Desnou byl v roce 2010 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.
Od 8. do 15. března 2014 se v Hotelu Dlouhé Stráně koná též Mistrovství ČR mládeže
do 16 let, FIDE OPEN a Národní OPEN.
Každý hráč mladší 15 let musí mít po celou dobu konání turnaje zodpovědný doprovod.
Doprovod není formální, ale za svého 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 na základě konzultace a schválení
STK ŠSČR.
Srdečně se těšíme na Vaši účast.
Ing. Zdeněk Fiala
ředitel turnaje

Ing. Petr Záruba
předseda STK ŠSČR

