Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, z. s.
pořádá z pověření ŠSČR
za podpory Města Žďár nad Sázavou

„Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu 2018“

Žďár nad Sázavou, Dům kultury, Dolní 183/30

Termín: 8. – 9. září 2018

Pořadatel:

Šachový oddíl TJ Žďár nad Sázavou, z. s.

Místo konání:

Dům kultury Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30, www.dkzdar.cz

Termín:

Sobota 8. září – neděle 9. září 2018

Řídící orgán:

Komise mládeže Šachového svazu České republiky

Ředitel turnaje:

RNDr. Josef Fišar, josef.fisar.st@post.cz, tel.: 731 285 780

Organizační vedoucí:

Jaroslav Vokoun, vokoun@petrast.cz, 777 091 599

Hlavní rozhodčí:

Jiří Siebenbürger

Další rozhodčí:

Pavel Večeřa, Vlastimil Siebenbürger, Vladislav Obůrka, Jaromír Pavliš,
Mojmír Smejkal

Systém hry:

Švýcarský na 9 kol, dle Pravidel FIDE se zápočtem na LOK ČR. Čekací doba
15 minut.

Tempo hry:

2 x 20 minut na partii + 5s/tah bez zápisu

Právo účasti:

Chlapci a dívky splňující kritéria postupu:
H14 a D14 ročník narození 2004 a mladší
H12 a D12 ročník narození 2006 a mladší
H10 a D10 ročník narození 2008 a mladší
OPEN – otevřený turnaj pro mládež a dospělé

Kritéria pořadí:

Počet získaných bodů, při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí lepší
výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny
vzájemné partie byly sehrány, Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů,
Buchholz, Sonneborn-Bergerův systém, vícekrát černé a los.

Hrací materiál:

Šachový materiál zajistí pořadatel.

Vklad:

200,- Kč za hráčku či hráče, hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR startují
zdarma, 200,- Kč pro hráče doprovodného turnaje.

Cenový fond:

Mistrovská část: první tři v pořadí získají pohár, medaile, diplom, čtvrtý a pátý
věcná cena.
OPEN: první tři v pořadí získají věcné ceny.

Přihlášky:

Do 25. 8. 2018 na adresu: vokoun@petrast.cz, a v kopii
na josef.fisar.st@post.cz.
Do xls-souboru nutno doplnit požadavky
na ubytování a stravování. V přihlášce je možné objednat i tričko vytvořené
k této akci. Přihláška obsahuje i náhledovou fakturu pro kontrolu údajů, po
potvrzení objednávky bude obratem zaslána faktura s údaji k platbě. Možno
navrhnout i rozdělení výpravy po pokojích.
Za přihlášky po termínu se účtuje přirážka ve výši 100,- Kč/hráče.
Storno za odhlášenou osobu do 5. 9. 2018 činí 100 Kč, po 5. 9. 2018 200,- Kč.

Hrací místnost:

Ve velkém sále Domu kultury. Každý hráč bude mít dostatek prostoru
pro svou hru. Pro doprovod je určen prostor na balkónech nad velkým sálem.

Nabídka ubytování:
1) DM při Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole Žďár nad Sázavou, www.spszr.cz,
kapacita 181 lůžek.
K dispozici 55 x 3-lůžkový pokoj, 6 x 2-lůžkový pokoj, 2 x 2-lůžkový apartmán (garsonka
s vlastní kuchyňkou a soc. zařízením).
Cena za ubytování včetně snídaně 330 Kč, v apartmánu 400 Kč.
Vzdálenost od domu kultury 350 m.
2) DM při Střední škole obchodní a služeb SČMSD, s.r.o., Žďár nad Sázavou,
www.obchodskolazr.cz, kapacita 84 lůžek.
K dispozici 26 x 3-lůžkový pokoj, 1 x 2-lůžkový pokoj, 2 x 2-lůžkový apartmán (se sprchou,
WC na společné chodbě).
Cena za ubytování včetně snídaně 275 Kč, v apartmánu 315 Kč.
Vzdálenost od domu kultury 380 m.
3) Hotel Jehla, www.hoteljehla.cz, kapacita až 200 lůžek.
K dispozici 3-lůžkové pokoje (490 Kč/os/se snídaní), 2-lůžkové pokoje (500 Kč/os/se snídaní),
1-lůžkový pokoj (750 Kč/os/se snídaní), apartmány (860 Kč/os/se snídaní)
Vzdálenost od domu kultury 80 m.
Stravování:
Přímo v Domě kultury, restaurace KRYSTAL. Restaurace je propojená s hracím sálem.
Zde k dispozici obědy + večeře. Cena za porci 95 Kč (oběd), 85 Kč (večeře). Pro obědy + večeře
je vyhrazen prostor restaurace (50 míst), salonek (20 míst), velký sál (cca 100 míst). V případě
nedostatku místa je možné vydávat i na balkóně. Možnost objednat bezlepkovou a
vegetariánskou stravu (uvést prosím v přihlášce).
Občerstvení:
Bude zajištěno v předsálí (prostoru šaten) Domu kultury.
Doprava:
Žďár nad Sázavou leží v Kraji Vysočina, tedy téměř ve středu ČR. Vzdálenost 29 km od sjezdu
z dálnice D1 (Velké Meziříčí, Velký Beranov), silnice I. tříd ze směrů Pardubice, Havlíčkův Brod,
Boskovice. Dobrá dostupnost i vlakem (jeden z hlavních železničních tahů Praha – Brno),
i autobusy.

Turnajové tabulky:
Startovní listiny vyvěšené v předsálí a sále, nasazení kol, výsledky. Ty budou zveřejňovány
na webových stránkách pořadatele. Na stránkách Krajského šachového svazu Vysočina budou
sdělovány i novinky k této akci (www.kssv.cz). Účast regionální televize Vysočina.
Různé:
Startovní listiny přihlášených budou minimálně 7 dní předem na www.chess-results.com,
zde budou rovněž po každém kole aktualizovány výsledky.
V každé kategorii budou přední šachovnice přenášeny on-line.
Doprovodný program a další vyžití:
Doprovodný turnaj pro rodiče, vedoucí, příchozí. Startovné 200 Kč, věcné ceny pro 3 nejlepší.
Mimošachový program:
- Ve vzdálenosti 2 km od Domu kultury se nachází jedna z památek zapsaná na seznamu
UNESCO – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
- Pro zájemce umožníme výstup do věže nedalekého kostela sv. Prokopa s překrásným
výhledem na tuto památku
- Doporučujeme návštěvu modelového království Žďár (přímo v Domě kultury, údajně
druhé největší kolejiště v ČR, ale prý nejkrásnější)
- Doporučujeme návštěvu relaxačního centra Žďár nad Sázavou (sportovní stavba roku
Vysočiny v roce 2013, vzdálenost od domu kultury 400 m a 150 m od DM při SPŠ a VOŠ)
- Pro účastníky bude zajištěno kulturní vystoupení
- Možnost objednat si s přihláškou triko vyrobené k této akci, provedení 100 % bavlna,
s kvalitním potiskem, za zvýhodněnou cenu, viz náhled:

Přílohy:
1) Přihláška
2) Schéma hracího sálu
3) Mapa se zobrazením předmětných budov a možných parkovišť

Časový plán
Pátek 7. 9. 2018:
16.00 – 21.00
18.00 – 21.00

prezence v Domu kultury + ubytování
večeře

Sobota 8. 9. 2018:
07.00 – 08.30
07.30 – 08.30
09.00 – 09.20
09.30 – 10.20
10.30 – 11.20
11.30 – 12.20
12.00 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.35
14.45 – 15.35
15.45 – 16.35
17.00 – 19.30
17.00 – 21.00

snídaně
prezence
slavnostní zahájení
1. kolo
2. kolo
3. kolo
oběd
kulturní vystoupení
4. kolo
5. kolo
6. kolo
večeře
kulturní, společenský, individuální program

Neděle 9. 9. 2018:
07.00 – 08.30
08.30 – 09.20
09.30 – 10.20
10.40 – 11.30
11.00 – 12.30
13.00

snídaně
7. kolo
8. kolo
9. kolo
oběd
slavnostní zakončení

Na setkání se těší pořadatelé!!

