
 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

MLÁDEŽE V ŠACHU DO 16 LET 

A 

DOPROVODNÉ TURNAJE 

 

TEPLICE 11. – 18. 03. 2023 

HOTEL PANORAMA 

 

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého 

kraje Jana Schillera 

 

  

 

 

 



PROPOZICE – ROZPIS 

1. Pořadatel: 
Šachový klub Most z.s. ve spolupráci Společně pro Blažim z.s. 
 
2. Řídící orgán: 
Komise mládeže Šachového svazu České republiky. 
 
3. Termín konání: 
11. až 18. března 2023 
 
4. Místo konání: 
TEPLICE – hotel Panorama, U Panoramy 2959, 415 01 Teplice, http://hotelpanoramateplice.cz  
 
5. Ředitel turnaje: 
Körschner Miroslav, K. J. Erbena 220/7, 434 01 Most, MT 739237029, korschner@seznam.cz  
 
6. Hlavní rozhodčí: 
Josef Bednařík 
 
7. Hlavní trenér: 
GM Pavel Šimáček 
 
8. Kategorie MČR mládeže 2023: 
H10: chlapci do 10 let, nar. v roce 2013 a mladší – 24 účastníků 
H12: chlapci do 12 let, nar. v roce 2011 a mladší – 24 účastníků 
H14: chlapci do 14 let, nar. v roce 2009 a mladší – 24 účastníků 
H16: chlapci do 16 let, nar. v roce 2007 a mladší – 24 účastníků 
D10: dívky do 10 let, nar. v roce 2013 a mladší – open registrované v ŠSČR 
D12: dívky do 12 let, nar. v roce 2011 a mladší – open registrované v ŠSČR 
D14: dívky do 14 let, nar. v roce 2009 a mladší – open registrované v ŠSČR 
D16: dívky do 16 let, nar. v roce 2007 a mladší – open registrované v ŠSČR 
Každý mistrovský turnaj se hraje samostatně. Pokud však počet dívek v jednom turnaji bude 
menší než 14, bude turnaj spojen s dalším dívčím turnajem nejbližší věkové kategorie. V případě 
počtu 10 dívek nebo méně v kategorii se turnaj slučovat nebude, ale bude se hrát systémem 
každý s každým. 
FIDE OPEN Panorama: otevřený turnaj pro hráče s ELO FIDE minimálně 1850. 
NÁRODNÍ OPEN Panorama: otevřený turnaj pro hráče od nejnižších tříd pro registrované a 
neregistrované.  
 
9. Systém: 
Každá kategorie hraje samostatný turnaj švýcarským systémem na 9 kol. Losování bude 
prováděno programem Swiss – Manager. Hraje se dle platných pravidel FIDE a Soutěžního řádu 
ŠSČR. Při shodném počtu bodů rozhodují o pořadí vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná 
(dle systému FIDE). Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, Buchholz, Sonneborn-Bergerův 
systém, vícekrát černé, los. 
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10. Hrací tempo: 
V kategoriích do 10 a 12 let a v openech: 90 min. + 30 s/tah pro každého hráče. V kategoriích do 
14 a 16 let: 90 min. /40 tahů + 30 minut do konce s přidáváním 30 s/tah. 
 
11. Sofijské pravidlo: 
V mistrovských kategoriích se smí hráči dohodnout na remíze až po dokončení 30. tahu. 
 
12. Cenový fond: 
Pořadatel zajistí ceny pro nejlepší hráče v každém turnaji. 
V mistrovských kategoriích dostanou nejlepší 3 hráči a hráčky poháry a medaile. 
V mistrovských kategoriích dostane nejlepších 6 hráčů a hráček cenu. 
Celkový cenový fond MČR mládeže v hodnotě ve výši 50 000 Kč. 
 
13. Podmínky účasti: 
Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a úhrada zálohové faktury za pobytové náklady a vkladu. 
U hráčů mladších 15 let je vedoucí výpravy povinen hodnověrným způsobem prokázat totožnost 
hráče. Včasná presence a souhlas s těmito propozicemi. 
Hráč, který nebude mít aktualizovanou registraci v den zahájení, nesmí hrát Mistrovství ČR. 
Hráč, který nebude mít aktualizovanou registraci k 1. 3. 2023, uhradí poplatek 1 000 Kč. 
 
 
14. Postupy: 
První dva hráči v H16 a D16 postupují na MS a ME příslušné věkové kategorie. První tři hráči 
v D10, D12, D14, H10, H12 a H14 postupují na MS, ME a MEU příslušné věkové kategorie. Vítěz 
má právo výběru, které soutěže se zúčastní. Pak si soutěž vybírá druhý v pořadí. ŠSČR může 
nominovat na MS a ME další extra hráče, dále ŠSČR a pořadatel mohou nominovat na Mistrovství 
EU mládeže 2023 další extra hráče. 
 
15. Vklad: 
Hráči uvedené na listině talentů ŠSČR mají v mistrovských kategoriích vklad 0 Kč. Ostatní 
v mistrovských kategoriích je vklad 700 Kč. Vklad ve FIDE Openu a v Národním Openu 700 Kč. 
Hráči s ELO FIDE nad 2299 vklad ve FIDE Openu neplatí. Hráči uvedené na listině talentů ŠSČR ve 
FIDE Openu a v Národním Openu – vklad 200 Kč. 
 
 
16. Ubytování a stravování: 
Hotel Panorama *** http://hotelpanoramateplice.cz  - oficiální hotel turnaje 
Ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením, WiFi, TV a každý 
pokoj má balkon.  Čtyřlůžkové pokoje jsou i rodinné (dva pokoje propojené a každý pokoj má 
vlastní klíč). V omezeném množství je možno si objednat za poplatek jednolůžkový pokoj (viz 
níže). 
Ubytování a strava je formou balíčku tzv. plné penze - osoba/noc/plná penze. Plná penze začíná 
večeří a končí obědem následující den. V plné penzi je večeře, snídaně a oběd. 
Cena je uvedena vždy v Kč za osobu/noc/plná penze: 
1 – lůžkový pokoj (omezený počet)                                               1250 Kč 
2,3,4 – lůžkový pokoj                                                                          990 Kč 
Pro vzdálené účastníky zajistíme ubytování od pátku 10. 03. 2023.  
Účastníci, kteří přijedou v sobotu a budou požadovat oběd – doplatí: 
Oběd sobota 11.3.2023                                                                     210 Kč 

http://hotelpanoramateplice.cz/


Stravování: snídaně formou bufetu, obědy a večeře formou bufetu - výběr z 2 druhů jídel, oběd 
vč. polévky, pizza, zeleninové saláty a zákusky. 
Lze si objednat zvlášť ubytování a stravu, dle cenové nabídky hotelu Panorama: 
1 lůžkový pokoj -    940 Kč/osoba/noc 
2 a více lůžkový pokoj –   680 Kč/osoba/noc 
Snídaně: 140 Kč 
Oběd:      210 Kč 
Večeře:   210 Kč 
V případě požadavku vegetariánské stravy uveďte v přihlášce. 
 
Luxusní ubytování: 
Hotel Prince de Ligne **** https://www.princedeligne.cz/ - 2400m od hrací místnosti 
Hotel Prince de Ligne disponuje celkem třiatřiceti pokoji. Pokoje jsou rozprostřeny mezi všechny 
čtyři patra hotelu. Některé z pokojů nabízejí výhled na Zámecké náměstí, další potom do klidného 
dvora za hotelem. Každý pokoj disponuje vlastním sociálním zařízením a sprchovým koutem nebo 
vanou. Snídaně v ceně ubytování. Obědy a večeře lze doobjednat zvlášť v hotelu Panorama za 
210 Kč oběd a 210 Kč večeře/den viz výše uvedené stravování. 
Cena je uvedena vždy v Kč za osobu/noc/snídaně: 
1 – lůžkový pokoj                                                                              2500 Kč 
2 – lůžkový pokoj                                                                              1400 Kč 
 
Hotel Payer **** https://www.hotelpayer.cz/ - 1200m od hrací místnosti 
HOTEL PAYER nabízí ubytování ve 35 příjemně zařízených klimatizovaných jednolůžkových a 
dvoulůžkových pokojích, ve dvou samostatných částech – HOTEL PAYER I. a HOTEL PAYER II.  
V části PAYER I. naleznete recepci se směnárnou, hotelovou restauraci, kde probíhají snídaně a 
malebnou zahradní terasu. Všechny pokoje jsou vybaveny TV SAT, minibarem, klimatizací, 
telefonem, županem, pantoflemi, vlastní koupelnu s vanou či sprchou a WC, kosmetickými 
doplňky, rychlovarnými sety na přípravu kávy či čaje. Pokoje v části PAYER II. disponují též 
bezpečnostním trezorem.Snídaně v ceně ubytování. Obědy a večeře lze doobjednat zvlášť v 
hotelu Panorama za 210 Kč oběd a 210 Kč večeře/den viz výše uvedené stravování. 
Cena je uvedena vždy v Kč za osobu/noc/snídaně: 
1 – lůžkový pokoj                                                                              1500 Kč 
2 – lůžkový pokoj                                                                                950 Kč 
 
17. Občerstvení: 
Občerstvení bude zajištěno po celý den v restauraci hotelu. 
 
18. Poplatek obci: 
Osoby starší 18 let musí uhradit poplatek obci za každý den pobytu 21 Kč (cena v r. 2022). 
Poplatek bude vybírán zvlášť v hotelu na recepci. 
 
19. Přihlášky: 
Závazné přihlášky hráče a doprovodu zasílejte v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
ředitele turnaje nejpozději do 15. 2. 2023. Obratem obdržíte podklady pro úhradu pobytových 
nákladů a vkladu (zálohovou fakturu). Platbu uhraďte nejpozději do 28. 2. 2023. Při odhlášení 
alespoň dva dny předem je storno poplatek 1 000 Kč. Při odhlášení později se storno poplatek 
navýší o cenu stravy. Přihlášky a platby odeslané po termínu mohou být přijaty se souhlasem 
ředitele turnaje a po zaplacení příplatku 200 Kč. 
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20. Hrací místnost: 
V salónkách hotelu a sportovním sále. Každý hráč bude mít dostatek prostoru u šachovnice pro 
svou hru. Zajistíme místnost pro rozbory partií. Po celou dobu turnaje bude startovní listina, 
průběžné výsledky, nasazení dalšího kola na nástěnkách a na internetu. 
Všechny mistrovské turnaje budou přenášeny on-line. V kategoriích dívek max. 48 šachovnic on-
line. Pořadatel zajistí stream z hracího sálu. 
Výsledky a přihlášky budou na webových stránkách a na facebookových stránkách ŠK Most: 
www.facebook.com/sachy2016  
 
21. Doprava: 
Do Teplic je ideální dostupnost autem a veřejnými hromadnými prostředky (vlak, autobus) ze 
všech směrů Česka.  
 
 

22. 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. 
 
23. 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. 
Všechny výsledky budou zaslány na zápočet LOK ČR. Výsledky H16, H14, H12, H10, D16, D14, D12, FIDE 
OPENu a Národního OPENu budou zaslány na zápočet ELO FIDE. 
Pořadatel zajistí doprovodný program: volné či zvýhodněné vstupy (např. botanická zahrada, aquapark), 
simultánky, bleskový turnaj, soutěže, tematické přednášky, apod. 
Sportovní vyžití v hotelu: stolní tenis, hřiště u hotelu (fotbal, volejbal, nohejbal…), stolní fotbal, billiard, 

wellness, fitnes aj. viz stránky hotelu: http://hotelpanoramateplice.cz 
Pro přípravu a přátelské partie si laskavě přivezte vlastní šachový materiál. Na webu ŠSČR naleznete 
seznam oprávněných účastníků MČR, formulář E-mailové přihlášky a další informace. 
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Časový plán Mistrovství ČR mládeže 2023 a OPEN turnaje: 

Pátek 10. 03. 2023 

15:00 – 20:00 presence, ubytování 

Sobota 11. 03. 2023 

10:00 – 12:30 presence 

15:00 slavnostní zahájení 

15:30      1. kolo 

Neděle 12. 03. 2023 

09:00      2. kolo 

Pondělí 13. 03. 2023 

09:00      3. kolo 

15:30      4. kolo 

Úterý 14. 03. 2023 

09:00      5. kolo 

Středa 15. 03. 2023 

09:00      6. kolo 

Čtvrtek 16. 03. 2023 

09:00      7. kolo 

Pátek 17. 03. 2023 

09:00      8. kolo 

Sobota 18. 03. 2023 

09:00      9. kolo 

Po dohrání posledního kola vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje. 
 
Tyto propozice nabývají účinností dnem 05. 01. 2023 
 
Miroslav Körschner                                                                              Komise mládeže ŠSČR 
Ředitel turnaje 
 
 

 


