
 

Propozice  

Mistrovství ČR mužů 2020 
 

 
Termín: 23. 8. – 31. 8. 2020. 

 

Místo konání: Plzeň, reprezentační sály „SECESE“ Plzeňského prazdroje, U Prazdroje 7, 

https://www.prazdrojvisit.cz/pronajem-prostor/reprezentacni-saly-secese/. 
 

Pořadatel: Šachový klub 64 Plzeň, z.s. 
 

Ředitel: Ing. Petr Herejk, e-mail: herejkpetr@seznam.cz, tel. 773 870 333. 
 

Hlavní rozhodčí: IA Bohumír Sunek. 
 

Systém hry: švýcarský na 9 kol dle Pravidel FIDE se zápočtem na FRL a LOK: 

  90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + přídavek 30 sekund na tah od začátku partie; 

  při rovnosti bodů rozhodují kritéria dle čl. 5.2.3 Soutěžního řádu ŠSČR:  

 - vzájemné partie mezi hráči, o které se jedná;  

 - Buchholz krácený o výsledek soupeře s nejnižším bodovým ziskem;  

 - Buchholz; 

 - Sonneborn-Berger; 

 - vícekrát černé; 

 - los; 

  čekací doba na hráče nepřítomného při zahájení hry je 60 minut; 

  Sofijské pravidlo – hráči se smí dohodnout na remíze až po dokončení 30. tahu. 
 

Právo účasti: hráči a hráčky s platnou registrací u ŠSČR, kteří nejsou na FRL vedeni pod jinou federací než CZE: 

  hráči s tituly GM, IM, hráči s ELO FIDE >= 2200 a krajští přeborníci mužů z roku 2019; 

  hráčky s tituly WGM, WIM, hráčky s ELO FIDE >= 2200; 

  turnaje se může zúčastnit omezený počet hráčů a hráček nesplňujících podmínku minimálního 

ELO FIDE (max 20%); 
 

Časový rozvrh: Ne 23. 8. od 11,00 do 15,00 prezence 

  16,00 1. kolo 

 Po 24. 8. 16,00 2. kolo 

 Út 25. 8. 16,00 3. kolo 

 St 26. 8. 16,00 4. kolo 

 Čt 27. 8. 16,00 5. kolo 

 Pá 28. 8. 16,00 6. kolo 

 So 29. 8. 16,00 7. kolo 

 Ne 30. 8. 16,00 8. kolo 

 Po 31. 8. 10,00 9. kolo 

  15,00 slavnostní zakončení 
 

Tituly: 
 

vítěz turnaje získá titul Mistr České republiky mužů 2020. 
 

Postupy: Mistr ČR získává nárok na úhradu doložených nákladů spojených s účastí na ME mužů. 
 

Cenový fond: celkem 215 500 Kč   
 (Kč) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.-8. 9.-10. 11.-12. celkem 

 Muži: 75 000 50 000 25 000 15 000 10 000 7 000 5 000 3 000 2 000 202 000 

 Junioři: 2 000 1 500 1 000       4 500 

 Senioři: 2 000 1 500 1 000       4 500 

 Ženy: 2 000 1 500 1 000       4 500 

  ceny v turnaji se dělí podle systému Hort mezi takový počet hráčů, kolik je vypsáno cen;  

  u cen nad 10 000 Kč bude odečtena srážková daň 15%, pokud hráči neodvádí daně sami; 

  ceny jsou garantovány a mohou se sčítat. 

 Podmínkou pro vyplacení cen je účast na slavnostním zakončení. 
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Startovné: pro hráče, kteří jsou uvedeni na listině ELO FIDE pod značkou CZE na prvním až patnáctém místě 

žebříčku k 1. dubnu 2020: 

  paušální náhrada 5 000 Kč pro každého; 

  bodovné v celkové výši 125 000 Kč bude rozděleno mezi tyto hráče poměrným dílem dle ratingu 

převyšujícího hodnotu 2500. 
 

Vklad: zdarma startují: 

  medailisté z MČR mužů 2019; 

  hráči s tituly GM a IM, hráčky s tituly WGM a WIM; 

  hráči s ELO FIDE >= 2400; 

  krajští přeborníci mužů 2019;  

 ostatní účastníci hradí vklad ve výši:  

  hráči s ELO FIDE 2300 – 2399 ……… 800 Kč; 

  hráči s ELO FIDE 2200 – 2299 ………   1 500 Kč;  

  hráči s ELO FIDE 2000 – 2199 ……… 3 000 Kč;  

  sleva 20% z vkladu (lze uplatnit jen jednu slevu): ženy, junioři do 18 let, senioři nad 60 let, ZTP; 

  přirážku 20% ke vkladu platí hráči přihlášení po termínu přihlášek. 
 

Ubytování: Hotel Vienna House Easy**** (se snídaní), U Prazdroje 2720/6, 301 00 Plzeň, 

https://www.viennahouse.com/cz/easy-pilsen/hotel/: 

  zdarma jednolůžkový pokoj se snídaní (na 8 nocí od 23. 8. do 31. 8. 2020) pro hráče s titulem GM 

s ELO FIDE >= 2700; 

  jednolůžkový pokoj za 1 950 Kč/noc; 

  dvojlůžkový pokoj za 2 350 Kč/noc. 

 Hotel LIONS*** (se snídaní), Zborovská 18, 301 00 Plzeň, www.hotellionsplzen.cz:  

  zdarma jednolůžkový pokoj se snídaní (na 8 nocí od 23. 8. do 31. 8. 2020) pro medailisty z MČR 

2019 mužů a pro hráče s titulem GM s ELO FIDE >= 2600; 

  jednolůžkový pokoj za 950 Kč/noc; 

  dvojlůžkový pokoj za 1 450 Kč/noc. 

 Hotel Courtyard Marriott**** (se snídaní), Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň, 

https://www.courtyardpilsen.cz/:  

  jednolůžkový pokoj za 1 650 Kč/noc; 

  dvojlůžkový pokoj za 1 850 Kč/noc. 

 Hotel Plzeň*** (se snídaní), Budilova 15, 301 00 Plzeň, https://hotelplzen.cz/: 

  jednolůžkový pokoj za 1 300 Kč/noc; 

  dvojlůžkový pokoj za 1 600 Kč/noc. 

 Hostel, Domov mládeže, SOUE, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň (bez snídaně), 
https://www.souepl.cz/index.php/pro-verejnost/nabidka-ubytovani/: 

  dvou a třílůžkové pokoje (buňkové) + WC a sprchový kout – cena za lůžko 250 Kč/noc. 

 O volné kapacitě na hotelích a v případě dalších požadavků na ubytování se informujte u pořadatele. 
 

Stravování: výplata náhrady stravného ve výši 1 476 Kč: 

  pro medailisty z MČR mužů 2019; 

  pro hráče s titulem GM s ELO FIDE >= 2600. 
 

Úhrada plateb: platby vkladu a ubytování uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 257349750/0300 (variabilní 

symbol: prvních šest čísel rodného čísla), nebo s příplatkem +100 Kč v hotovosti při prezenci. 

 

Různé:  50 šachovnic turnaje bude online přenášeno na Internetu, zároveň pak v hracím sále a v přísálí, kde 

budou partie živě komentovány; 

  doprovodné šachové akce: (FIDE Open, bleskový turnaj, turnaj ve Fischerových šachách, turnaje 

mládeže); 

  další informace na http://www.sachovyfestivalplzen.cz/. 
 

Přihlášky: na webu http://www.sachovyfestivalplzen.cz/ nebo emailem na adresu ředitele turnaje nejpozději do 

2. srpna 2020; přihlášky po tomto datu (podmíněné přirážkou 20%) nemusí být pořadateli přijaty. 
 

   

 

Za pořadatele: 

  

Ing. Petr Herejk 

ředitel soutěže 
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