
Mistrovství České republiky 

školních týmů středních škol 

v šachu 2014 
 

 
1. Pořadatel:  Šachová škola Havlíčkův Brod, o.s.,  
2. Řídící orgán:  Komise mládeže Šachového svazu České republiky 
3. Termín konání: 15. až 16. dubna 2014 
4. Místo konání:  Hotel Pavla, Vlachovice, 592 31 Nové Město na Moravě 

www.hotelpavla.cz 
5. Ředitel turnaje: Bc. Martin Štukheil, tel.: 731 00 63 64,  

E-mail: sachovaskolahb@seznam.cz, www.chess-svetla.cz 
6. Hlavní rozhodčí:  Ing. Zdeněk Fiala 
7. Právo účasti:  Čtyřčlenná družstva škol (+ max. 2 náhradníci) = žáci jedné školy.  

Max. 28 družstev postupujících z krajů + 1 družstvo pořadatele +  
2 družstva s divokou kartou KM ŠSČR. 

   Družstva startují na náklady vysílající školy. 
8. Systém: Turnaj se hraje švýcarským systémem na 9 kol.  

Losování bude prováděno programem Swiss-Manager.  
Hraje se dle platných pravidel FIDE, Soutěžního řádu ŠSČR a Obecných propozic 
přeboru škol v šachu, ve kterých jsou upřesněna pravidla pro sestavování 
soupisky. 
Vedoucí družstev zodpovídají za správné nahlášení výsledků. 
Námitky nutno uplatnit nejpozději 5 minut po skončení kola za poplatek 500 Kč. V 
případě kladného vyřízení námitky se poplatek vrací.  

9. Hrací tempo: 2 x 20 minut na partii + 5s/tah, bez povinnosti zapisovat. 
10. Hodnocení výsledků: 1. počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích)  
   2. Buchholz 
   3. Sonnenborn-Berger 

4. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, příp. na 2. šachovnici, atd. 
11. Podmínky účasti:  Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a soupisky potvrzené ředitelem školy.  

Úhrada veškerých pobytových nákladů včetně startovného. Včasná presentace. 
Souhlas s těmito propozicemi. 

12. Časový plán: úterý 15. 4.  od 10:00 do 13:45 presence 
od 12:00 do 13:30 oběd  
od 14:00 do 14:10 slavnostní zahájení  
od 14:15 do 15:15 1. kolo  
od 15:20 do 16:20 2. kolo  
od 16:25 do 17:25 3. kolo  
od 17:30 do 18:30 4. kolo  
od 18:35 do 19:35 5. kolo  
od 19:00 do 20:00 večeře 



středa 16. 4. od  7:00 do  8:00 snídaně  
od  8:05 do  9:05 6. kolo  
od  9:10 do 10:10 7. kolo  
od 10:15 do 11:15 8. kolo  
od 11:20 do 12:20 9. kolo  
od 11:30 do 13:00 oběd  
od 13:00 do 13:15 slavnostní zakončení  

13. Startovné:  200 Kč za řádně přihlášené družstvo, 
   500 Kč za družstvo přihlášené po termínu přihlášek. 
14. Cenový fond:  Poháry, medaile a věcné ceny pro první tři družstva. 

Vyhodnocení nejlepších hráčů na jednotlivých šachovnicích. 
Pro všechna družstva účastnický pamětní list. 

15. Ubytování:  Na Hotelu Pavla ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích a apartmánech.  
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení na pokoji. Celkem 113 lůžek. 
V Penzionu Sykovec v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Celkem 70 lůžek. 
Pokoje na Penzionu Sykovec byly v roce 2013 zmodernizovány. 

16. Stravování:  Pro účastníky ubytované na Hotelu Pavla budou snídaně v restauraci Hotelu 
Pavla, pro účastníky ubytované v Penzionu Sykovec budou snídaně v Penzionu 
Sykovec. Obědy a večeře budou pro všechny účastníky v restauraci Hotelu Pavla. 

17. Cena ubytování a stravování: Cena ubytování včetně snídaně = 280 Kč na osobu / noc. 
   Oběd = 80 Kč, Večeře = 80 Kč. 
18. Občerstvení:  Občerstvení bude zajištěno během partií a i večer v restauraci Hotelu Pavla i v 

Penzionu Sykovec. 
19. Doprava: Hotel Pavla se nachází cca 1 km za obcí Vlachovice ve směru na Tři Studně.  

GPS: 49°36'22.244"N, 16°2'31.162"E 
Pořadatel zajistí mimořádný autobus v úterý ve 12:30 z vlakového nádraží ze 
Žďáru nad Sázavou do Hotelu Pavla a ve středu ve 14:00 z Hotelu Pavla do Žďáru 
nad Sázavou. Dopravu je třeba objednat a uhradit předem.  
Cena 40 Kč / osoba / jedna cesta.  
Pořadatel může účastníkům pomoct zajistit autobus či minibus i z jiného místa.  

20. Přihlášky: Přihlášku a soupisku potvrzenou ředitelem zašlete nejpozději do 19. 3. 2014 
na adresu ředitele turnaje. Současně zaplaťte veškeré pobytové náklady 
včetně startovného. Platbu uhraďte na účet pořadatele = 2200257643/2010, 
var. symbol = rodné číslo doprovodu.  
Při odhlášení alespoň dva dny předem je storno poplatek 200 Kč za osobu,  
při odhlášení později se navíc odečte objednaná strava. 

21. Různé:  Každé družstvo musí mít vedoucího družstva staršího 18 let. Vedoucí výpravy za 
své hráče plně zodpovídá po celou dobu konání turnaje. 
Po 22. hodině je nutno dodržovat noční klid.  
Startovní listiny, výsledkové listiny, další informace a aktuality budou průběžně 
zveřejňovány na www.chess-svetla.cz a na www.chess.cz. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic. 
 
 
Srdečně se těšíme na Vaši účast! 
 
   

      Bc. Martin Štukheil, ředitel turnaje 


