Šachový klub Most z. s.
pořádá z pověření ŠSČR

Mistrovství Čech do 10 let,
Mistrovství Čech do 8 let
a Panorama OPEN 2022
Za podpory hotelu Panorama Teplice a KÚ Ústí nad Labem

TEPLICE - Hotel Panorama, U Panoramy 2959, 415 01 Teplice
Termín:

16. - 20. listopadu 2022

Pořadatel:

Šachový klub Most z. s. K. J. Erbena 220/7, 434 01 Most ve spolupráci Společně pro Blažim z. s., Blažim 124, 440 01 Blažim

Místo konání:

Hotel Panorama, U Panoramy 2959, 415 01 Teplice, http://hotelpanoramateplice.cz

Ředitel:

Miroslav Körschner, K. J. Erbena 220/7, 434 01 Most, korschner@seznam.cz
tel. 739 237 029

Řídící orgán:

Komise mládeže Šachového svazu České republiky.

Rozhodčí:

Hlavní: Ing. Hadraba Vladimír (U), rozhodčí: Sliva Richard (R1), Sliva Michal (R2)

Kategorie:

Mistrovství Čech mládeže 2022:
HD10:
chlapci a děvčata do10 let, nar. v roce 2013 a mladší.
HD8:
chlapci a děvčata do 8 let, nar. v roce 2015 a mladší.
OPEN Panorama: otevřený turnaj pro všechny přihlášené hráče, 7 kol, souběžně s HD10.
OPEN Rapid Panorama: otevřený Rapid turnaj pro všechny přihlášené hráče, souběžně s
HD8.

Systém:

Každá věková kategorie hraje samostatný turnaj na 9 kol švýcarským systémem.
Losování bude prováděno programem Swiss-Manager. Hraje se dle platných pravidel
FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí:
a) vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná (dle systému FIDE);
b) Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem;
c) Buchholz;
d) hodnocení podle systému Sonneborn-Berger;

e) vícekrát černé;
f) los.
Hrací tempo:

Mistrovství Čech HD10:
90 minut + 30 sekund na tah pro každého hráče s povinností zapisování.
Mistrovství Čech HD 8:
20 minut + 10 sekund na tah pro každého hráče bez povinnosti zapisování.
OPEN Panorama: 90 minut + 30 sekund na tah se zápisem – 7 kol.
OPEN Rapid Panorama: 20 minut + 10 sekund na tah, bez zápisu – 9 kol.

Právo účasti:

Mistrovství Čech HD 10:
V turnaji mohou startovat chlapci a dívky aktivně registrovaní v ŠSČR, kteří splňují
některou z těchto dalších podmínek:
a) přímo postupující - viz dokument na webu ŠSČR
b) přeborníci krajů (JČ, ZČ, KV, ÚL, LI, HK, PU, StČ a Praha)
c) další postupující z výše uvedených krajských přeborů – počet postupujících
z jednotlivých krajů v každé kategorii je dán počtem registrovaných hráčů v dané
kategorii k 30. 6. 2021 – viz web ŠSČR
d) pořadatel má dvě divoké karty
e) jednu divokou kartu udělí KM ŠSČR
f) počet náhradníků za postupující z krajů je stanoven jako 200% z počtu
potupujících z KŠS v dané věkové kategorii
g) v případě, že KM KŠS neobsadí své postupové místo do 31. 10. 2022, rozhodne o
jeho obsazení KM ŠSČR
h) kategorie dívek je otevřená pro všechny registrované dívky. Dívky a chlapci
budou hrát společný turnaj a budou vyhodnoceny zvlášť.
Mistrovství Čech HD 8:
Je otevřený turnaj pro chlapce a dívky splňující podmínku věku. V otevřeném turnaji
Mistrovství Čech HD 8 mohou startovat i zahraniční hráči a také neregistrovaní hráči.
Chlapci a dívky budou hrát společný turnaj a budou vyhodnoceny zvlášť.
OPEN Panorama a OPEN Rapid Panorama:
Všichni přihlášení hráči z řad mládeže, rodičů, trenérů a dalších zájemců – otevřený
turnaj.

Podmínky účasti: Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada veškerých pobytových nákladů
včetně vkladu. U hráčů mladších 15 let je doprovod povinen hodnověrným způsobem
prokázat totožnost hráče. Včasná presence a souhlas s těmito propozicemi.
Cenový fond:

První tři v pořadí v každé mistrovské kategorii získají poháry, medaile a diplom. Dále
zajistíme hodnotné ceny pro nejlepší hráče a hráčky. V Open turnajích bude vyhodnoceno
pět nejlepších hráčů. Každý účastník Mistrovství Čech obdrží drobnou cenu na památku
z turnaje.

Vklad:

Vklad v kategorii H10: přímo postupující a krajští přeborníci – 250 Kč, ostatní hráči –
500 Kč. Vklad v kategorii HD 8 - 200 Kč. Vklad v OPEN Panorama – 500 Kč, vklad
v OPEN Rapid Panorama - 200 Kč. Hráči uvedení na listině talentů KM ŠSČR
v mistrovských kategoriích vklad neplatí. Po termínu + 100 Kč v kategorii HD10 a HD8.

Postupy:

Na Mistrovství České republiky v kategorii H10 postoupí 8 hráčů.

Stravování:

V hotelu Panorama – viz ubytování (formou plné penze).

Ubytování:

Hotel „Panorama“: V jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových
pokojích se sociálním zařízením, TV a Wi-Fi připojení na internet.

Pro vzdálené účastníky zajistíme ubytování i stravu od úterý 15.11.2022 (HD10) a od
pátku 18.11.2022 (HD8).
Ubytování a strava je formou balíčku tzv. plné penze osoba/noc/plná penze. Plná penze
začíná večeří a končí obědem.
Cena je uvedena vždy v Kč za osobu/noc/plná penze:
1 – lůžkový pokoj
1. 000,2,3 a 4 – lůžkový pokoj
780,Je možno si objednat jen ubytování bez stravy v Kč osoba/noc
1 – lůžkový pokoj
800,- (snídaně v ceně)
2,3 a 4 – lůžkový pokoj
580,- (snídaně v ceně)
Účastníci, kteří si neobjednají plnou penzi a budou požadovat samostatně oběd, nebo
večeři zaplatí 230 Kč/osoba. Účastníci, kteří nebudou požadovat v úterý (15.11.2022) a
v pátek (18.11.2022) večeři se odečte z plné penze 180 Kč.
Snídaně, obědy a večeře budou formou bufetu. Obědy a večeře výběr ze tří jídel.
Osoby 18+ hradí městský ubytovací poplatek 21 Kč/noc (bude vybírán při ubytování
v recepci). Parkovné u hotelu je zdarma. Občerstvení bude zajištěno v restauraci hotelu.
Přihlášky:

Závazné přihlášky hráče i doprovodu zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou
adresu ředitele turnaje nejpozději do 25. 10. 2022.
Obratem obdržíte zálohovou fakturu, kterou uhraďte nejpozději do 01. 11. 2022.
Při odhlášení alespoň dva dny předem je storno poplatek 400 Kč za osobu, při odhlášení
později se navíc odečte objednaná strava. Přihlášky a platby odeslané po termínu mohou
být přijaty jen výjimečně a se souhlasem ředitele turnaje a po zaplacení příplatku 200 Kč.

Hrací místnost: V přilehlých salónkách hotelu. K dispozici samostatná místnost pro analýzu partií.
Každý hráč bude mít dostatek prostoru u šachovnice pro svou hru. Po celou dobu turnaje
bude startovní listina, průběžné výsledky a nasazení dalšího kola na nástěnce a také na
internetu. Výsledky a přihlášky budou na webových stránkách www.ukss.cz a na
facebookových stránkách ŠK Most www.facebook.com/sachy2016/?fref=ts
Doprava:

Do Teplic je ideální dostupnost veřejnými hromadnými prostředky (vlak, autobus) ze
všech směrů z Čech. Dostupné je spojení i autem.

GDPR:

Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let zákonný zástupce) dává
souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů LOK a další prezentaci
výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich uchování a prezentaci
pro potřeby pořadatelů a jejich sponzorů.

Různé:

Každý hráč/ka musí mít doprovod staršího 18 let. Vedoucí výpravy za své hráče plně
zodpovídá po celou dobu konání turnaje.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn těchto propozic. Tato změna však může být provedena
pouze se souhlasem KM ŠSČR. Šachový materiál zajistí pořadatel.
Výsledky Mistrovství Čech HD 10 a OPEN Panorama budou zaslány na zápočet ELO
ČR. Výsledky Mistrovství Čech HD 8 a OPEN Rapid Panorama budou zaslány na
zápočet rapid ELO ČR.

Časový plán Mistrovství Čech HD 10
Úterý 15. 11. 2022
17:00 – 21:00

presence, ubytování

Středa 16. 11. 2022
08:00 – 09:00
09:15 – 09:30

presence
slavnostní zahájení

09:30 – 13:30
14:30 – 18:30

1. kolo
2. kolo

Čtvrtek 17. 11. 2022
09:00 – 13:00
14:30 – 18:30

3. kolo
4. kolo

Pátek 18. 11. 2022
09:00 – 13:00
14:30 – 18:30

5. kolo
6. kolo

Sobota 19. 11. 2022
09:00 – 13:00
14:30 – 18:30

7. kolo
8. kolo

Neděle 20. 11. 2022
09:00 – 13:00

9. kolo

14:00

slavnostní zakončení

Časový plán OPEN Panorama
Středa 16. 11. 2022
12:00 – 14:00

presence

14:30 – 18:30

1. kolo

Čtvrtek 17. 11. 2022
09:00 – 13:00
14:30 – 18:30

2. kolo
3. kolo

Pátek 18. 11. 2022
14:30 – 18:30

4. kolo

Sobota 19. 11. 2022
09:00 – 13:00
14:30 – 18:30

5. kolo
6. kolo

Neděle 20. 11. 2022
09:00 – 13:00

7. kolo

14:00

slavnostní zakončení

Časový plán Mistrovství Čech HD 8 a OPEN Rapid Panorama
Pátek 18. 11. 2022
10:00 – 21:00

presence, ubytování

Sobota 19. 11. 2022
08:00 – 09:00
09:15 – 09:30

presence
slavnostní zahájení

09:30 – 10:30
10:40 – 11:40
11:50 – 12:50

1. kolo
2. kolo
3. kolo

12:00 – 14:00

oběd

14:30 – 15:30
15:40 – 16:40
16:50 – 17:50

4. kolo
5. kolo
6. kolo

17:30 – 19:00

večeře

Neděle 20. 11. 2022
07:00 – 08:30

snídaně

09:00 – 10:00
10:10 – 11:10
11:20 – 12:20

7. kolo
8. kolo
9. kolo

cca od 14:00

slavnostní zakončení

Srdečně se těšíme na Vaši účast!

Körschner Miroslav, ředitel turnaje

Komise mládeže ŠSČR

