
Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek
ve spolupráci

s Městským kulturním střediskem Vyškov

pořádá

pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka 
a za finanční podpory Města Vyškova

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V ŠACHU DĚTÍ DO 8 LET

Vyškov, 28.-29.4.2018



Termín: 28.-29. dubna 2018

Zahájení: Sobota 28. 4. 2018 v 10:00 hod.

Pořadatel: Sportovní klub Vyškov, zapsaný spolek z pověření KM ŠSČR 

Místo konání: ZŠ a MŠ Letní pole, p. o., Vyškov, sídliště Osvobození 682/56

Ředitel turnaje: Bc. Karel Hruška

Kontakt: Radka Slepánková, radka.slepankova@seznam.cz,  tel.: 730 900 559

Hlavní rozhodčí: Mgr. Miroslav Hurta - Fide Arbiter

Rozhodčí: Jaroslav Hejný, Stanislav Vémola a Radka Slepánková – rozhodčí II. tř.

Právo účasti: Děti  narozené  v roce  2010  a  mladší,  účast  zahraničních  účastníků není 
povolena. Podmínkou účasti je aktivní registrace v ŠSČR v den zahájení 
turnaje.

Systém hry: Hraje se podle „Přílohy pravidel šachu ŠSČR pro rapid a bleskový šach“, 
švýcarský  systém  na  9  kol,  losování  programem  Swiss  Manager. 
Samostatné turnaje v kategorii chlapců a dívek, které mohou být sloučeny 
v případě malého počtu dívek (méně jak 14).

Hrací tempo: 2 x 20 min.  + 10 s/tah na partii  bez zápisu.  Soutěž bude započtena na 
rapidLOK ČR.

Kritéria pořadí: Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud 
všechny  vzájemné  partie  byly  sehrány, Buchholz  krácený  
o  nejnižší  skóre  soupeřů  (odečítá  se  výsledek  soupeře  s  nejnižším 
bodovým ziskem), Buchholz, hodnocení podle systému Sonneborn-Berger, 
vícekrát černé, los. 

Startovné: 120,- Kč, pro hráče z listiny talentů KM ŠSČR zdarma.

Hrací materiál: Šachový materiál zajistí pořadatel.

Ceny: - první tři v celkovém pořadí obdrží poháry, medaile a věcné ceny 
/dívky i chlapci/ 

- další tři v pořadí získají věcné ceny /dívky i chlapci/

- balíček na cestu a účastnický list obdrží každý účastník.

Stravování: V  restauraci  hotelu  Dukla,  od  páteční  večeře  do  nedělního  oběda  
v částce dle nabídnutého menu:

- dítě do 8 let (dětská porce) oběd 70,- Kč, večeře 70,- Kč

- ostatní oběd 84,- Kč, večeře 84,- Kč

- dále  dle  vlastního  výběru  a  ceny  uvedené  v jídelním  lístku 
restauračního zařízení.

- na požádání zajistíme i dietní stravu.

Snídaně pro ubytované mimo hotel Dukla, zajistíme v prostorách školy, 
kde bude otevřen bufet po celou dobu mistrovství. 

Obědy  a  večeře  si  účastníci  hradí  hotově  v  restauraci  hotelu  Dukla 
(případně v jiném vybraném restauračním zařízení).

Po celou dobu turnaje bude pro hráče zajištěn pitný režim.

Hrací místnost: Jídelna  ZŠ  Letní  pole  Vyškov,  pro  rozbory  partií  budou  zajištěny 
samostatné  prostory. Startovní  listina,  průběžné  výsledky  a  nasazení 

mailto:radka.slepankova@seznam.cz


dalšího  kola  budou zveřejněny po  celou  dobu  turnaje  projekcí  a  také  
na www.chess-results.com.  

Ubytování: Hotel  Dukla –  cena  za  ubytování  za  jednu  noc  se  snídaní 400,-  Kč  
za osobu a noc, za dvě noci 700,- Kč za osobu (dvou a třílůžkové pokoje 
hotelového typu – celkem 80 osob), WC, sprcha a Wi-Fi připojení přímo 
na pokoji. Před hotelem velké bezplatné parkoviště. 

Penzion  Chalupa  u  městské  brány –  cena  400,-  Kč  bez  snídaně  
za osobu a noc (dvou a třílůžkové pokoje – celkem 15 osob). Připojení na 
internet, vlastní parkoviště, 30 min. chůze od hrací místnosti.

Penzion Sirius – cena 800,- Kč bez snídaně za osobu za  2 noci. (dvou a 
třílůžkové pokoje – celkem 20 osob). 

Dále  1x3  lůžkový  pokoj  exklusive  (1x  přistýlka)  cena  550,-  Kč  
za osobu a noc.

Vstup do budovy,  na pokoje a soukromé parkoviště je ovládán čipovou 
kartou, kterou návštěvníci obdrží při příjezdu. Připojení na Wi-Fi, vlastní 
parkoviště,  20 min.  chůze  od hrací  místnosti.  Ubytování  je  vhodné pro 
účastníky  mistrovství,  kteří  přijedou  hromadnou  dopravou.  Penzion  je 
umístěn  naproti  vlakovému  nádraží  a  5  min.  chůze  
od autobusového nádraží. 

Hotel  Atrium –  ubytování  luxusnějšího  typu.  Cena  za  ubytování  
se snídaní 640,- Kč za osobu a noc, nebo za osobu/dvě noci 1000,- Kč se 
snídaní.  Parkování  u  hotelu  a  Wi-Fi  připojení  je  samozřejmostí, 
rezervováno 60 míst.

• Ubytování bude hrazeno účastníky mistrovství hotově na recepci hotelu 
nebo penzionu.

Přihlášky: Účastníci  mistrovství,  kteří  požadují  ubytování,  zašlou  svůj  požadavek 
spolu  s  přihláškou  na  adresu  kontaktní  osoby (Radka  Slepánková) 
nejpozději  do  1.  4.  2018 písemně  nebo  mailem,  použijte  přiložený 
formulář.  Po tomto termínu negarantuje pořadatel  ubytování za uvedené 
smluvní  ceny.  Ostatní  účastníci,  kteří  nepožadují  zajištění  ubytování  
od  pořadatele,  zašlou  přihlášku  spolu  s  požadavkem  na  stravování  
do  16. 4. 2018. Seznam přihlášených a další informace budou průběžně 
aktualizovány na stránkách  http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-v-rapid-
sachu-do-8-let-2018/. Požadavky  na  ubytování  budou  vyřizovány 
v pořadí podle data přijetí.

Platby: Startovné  zasílejte  převodem na  účet  číslo  246070076/0300,  do  16.  4. 
2018.  Jako  variabilní  symbol  uveďte  datum  narození  hráče  ve  tvaru 
RRRRMMDD (rok,  měsíc,  den).  Ubytování  a  stravu  uhradí  účastníci 
hotově. 

Závěrečné ustanovení: Tyto propozice jsou současně rozpisem soutěže ve smyslu bodu 2.1.4. 
Soutěžního  řádu,  účinným  dnem  schválení  v Komisí  mládeže  ŠSČR. 
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic se souhlasem Komise 
mládeže ŠSČR.

Doprovodný program:  Pro účastníky turnaje bude pořadatelem v pátek 27. 4. 2018 od 16:00 
hod.  zajištěna  společná  návštěva  vyškovského  Dinoparku (bližší  informace  a  pokyny  budou 
uvedeny  na  stránkách  http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-v-rapid-sachu-do-8-let-2018/). 
Případnou účast je nutné potvrdit na přihlášce. 

Zábavný dětský koutek během celé soboty v prostorech přilehlých k hrací místnosti.

http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-v-rapid-sachu-do-8-let-2018/
http://vyskov.dinopark.cz/cz/uvod-dinopark-zoo-vyskov
http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-v-rapid-sachu-do-8-let-2018/.
http://sachyvyskov.netstranky.cz/mcr-v-rapid-sachu-do-8-let-2018/.
http://www.hotelatrium.eu/cs/cz-hotel/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_content=hledani&utm_term=hotely%20ve%20Vy%C5%A1kov%C4%9B&utm_campaign=firmy.cz-13093822
http://www.penzionsirius.cz/
http://www.penzionchalupa.cz/?index=penzion
http://www.hotel-vyskov.cz/#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=ppd&utm_content=premise_card_web&utm_term=Hotel%20Dukla%20ve%20vy%C5%A1kov%C4%9B&utm_campaign=firmy.cz-678092
http://www.chess-results.com/


Č     a     s     o     v     ý   p     l     á     n   m     i     s     t     r     o     v     s     t     v     í  

Pátek 27. 4. 2018
14:00 – 21:00 ubytování
16:00 – 18:00      návštěva Dinoparku
18:00 – 21:00 prezence v hotelu Dukla (salonek vedle recepce), večeře

Sobota 28. 4. 2018
08:00 – 09:00 snídaně
08:00 – 09:30      prezence v hotelu Dukla (salonek vedle recepce), ubytování
10:00 zahájení turnaje
10:15 – 11:15      1. kolo HD8
11:25 – 12:25      2. kolo HD8
12:35 – 13:35      3. kolo HD8
13:00 – 15:00 oběd
15:00 – 16:00      4. kolo HD8
16:10 – 17:10      5. kolo HD8
17:20 – 18:20      6. kolo HD8
18:00 – 19:30      večeře

Neděle 29. 4. 2018
08:00 – 09:00      snídaně
09:00 – 10:00      7. kolo HD8
10:10 – 11:10      8. kolo HD8
11:20 – 12:20      9. kolo HD8
12:30      vyhlášení výsledků, zakončení
13:00  – 14:00     oběd

  Ing. Zdeněk Fiala                                         Rudolf Šperka Mgr. Luboš Kadlec 
předseda KM ŠSČR                               předseda SK Vyškov z.s.              ředitel MKS Vyškov 
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